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RESUMO 

 

Devido aos hábitos culturais e sociais do mundo moderno dorme-se cada vez menos e em 

piores condições. Porém, como grande parte da retenção das informações captadas durante o 

dia acontece durante o sono noturno, reconhecer e divulgar a importância do mesmo no 

processo de aprendizagem tornou-se imperativo. Além disso, a sonolência diurna que acomete 

os sujeitos insones responde, em grande parte, pela irritação, desatenção e hiperatividade que 

prejudica as relações interpessoais e consequentemente o processo de ensino-aprendizagem. 

Reconhecer o papel que o sono desempenha no processo de aprendizagem e no 

comportamento dos estudantes, é fundamental para que certas dificuldades escolares sejam 

sanadas. É neste sentido que este trabalho avalia a quantidade e a qualidade dos 

conhecimentos que os educadores atuantes no turno diurno do I Ciclo do Ensino Fundamental 

(1º ao 5º ano) da rede pública de ensino de Macaé possuem a respeito do estado de sono e de 

sua influência na aprendizagem e, se e como aplicam tais saberes em sua prática docente. Para 

tal, 156 educadores (professores e gestores escolares), responderam a questionários 

constituídos por questões objetivas e subjetivas. Através da média simples e percentual das 

respostas fornecidas pelos educadores pode-se constatar que estes possuem algum 

conhecimento acerca do papel desempenhado pelo sono na aprendizagem (53,8% de acerto). 

Entretanto através das respostas discursivas constatou-se que os mesmos educadores 

raramente aplicam tais conhecimentos no seu cotidiano escolar. Em geral, o conhecimento 

que possuem pertence ao senso comum e como tal não é por eles valorizado. Para os 

educadores a sonolência diurna e a desatenção seriam os mais evidentes indicadores da 

interferência do sono na aprendizagem. 

 

 

Palavras chave: neuroeducação, sono e aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

Due to cultural and social habits of the modern world people are sleeping less and worse. 

However, as a great part of the information retention which is captured during the day 

happens during nocturnal sleep, recognizing and publicizing the importance of it in the 

learning process has become imperative. Moreover, the daytime sleepiness that affects the 

subject insomniacs responds largely by irritation, inattention and hyperactivity that affect 

interpersonal relationships and consequently the process of teaching and learning. 

Recognizing the role that the sleep plays in learning and behavior of students, it is essential 

that certain learning difficulties are solved. In this sense, this study evaluates the quantity and 

quality of knowledge that educators working in the morning shift of the First Cycle of Basic 

Education (1st to 5th grade) from public schools of Macaé have concerning the state of sleep 

and its influence in learning and if and how they apply such knowledge in their teaching 

practice. For this, 156 educators (teachers and school managers) completed questionnaires 

consisting of objective and subjective questions. Through the simple average and percentage 

of the responses provided by teachers it might be seen that these have some knowledge about 

the role of sleep in learning (53.8% accuracy). However through the discursive responses it 

was found that the same educators rarely apply such knowledge in their everyday school life. 

In general, the knowledge they possess belongs to common sense and as such it is not valued 

by them. For educators daytime sleepiness and inattention are the most obvious indicators 

from sleep interference in learning. 

 

 

Keywords: neuroeducation, sleep and learning 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Embora sejam bem conhecidos os prejuízos que a irritabilidade, o mau-humor, o 

sentimento de frustração, a impulsividade e a sensação de cansaço e de tristeza, decorrentes 

da falta de sono, causam ao rendimento escolar (conf. Louzada & Menna-Barreto, 2007), a 

literatura educacional, com exceção de algumas vagas e esparsas menções, não inclui o estado 

de sono na lista de fatores responsáveis pelo baixo rendimento escolar. 

Por outro lado, os conteúdos didáticos dos cursos de formação de professores 

raramente abordam temas referentes ao sono e aos ritmos circadianos e, quando o fazem, é de 

forma rápida e superficial apesar dos inúmeros e relevantes achados da neuropsicologia 

cognitiva relacionando qualidade e quantidade de sono à memória e consequentemente à 

aprendizagem.  

O estudo da fisiologia do sono e o reconhecimento de sua importância na instalação e 

no desempenho cognitivo dos homens são bastante recentes. As consequências do 

desconhecimento ou do descaso acerca dos ritmos circadianos, dentre os quais se destaca o 

ritmo sono-vigília, se refletem na atual “supervalorização da vigília”. Nesse processo as 

preciosas horas de sono passam a ser tratadas como “horas inúteis” e o organismo humano, 

biologicamente projetado para permanecer ativo durante o dia (período claro) e inativo 

durante a noite (período escuro), vem sendo drasticamente subvertido pela luz artificial e 

pelas atividades laborais - estudo, entretenimento e lazer - atualmente disponibilizadas 

durante 24h. 

Neste cenário, o tempo de sono, significativamente reduzido, dá lugar a atividades 

falsamente consideradas mais importantes, sem que se leve em conta suas dramáticas 

consequências. Mesmo os profissionais da educação que lidam diariamente com a 

aprendizagem raramente consideram o risco que tal redução representa para o desempenho 

acadêmico de seus alunos. 

O Movimento Todos pela Educação em parceria com o Instituto de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 2011, realizou uma avaliação do desempenho 

cognitivo (escrita, leitura e matemática) das crianças que concluíram o 3º ano do ensino 

fundamental nas escolas públicas das capitais deste país, através da prova ABC (Avaliação 

Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização). Nesta ocasião, constatou que os estudantes não 

apresentavam o desempenho esperado para leitura (43,9%) e, o que é ainda mais grave, nem 

para a escrita (46,6%). 
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Considerando, portanto o baixo desempenho acadêmico dos alunos das escolas 

públicas e os recentes achados das neurociências cognitivas enfatizando a influência do sono 

na memória e consequentemente na aprendizagem, decidimos através da presente pesquisa 

avaliar o que os educadores do I Ciclo do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), da rede pública 

de ensino do município de Macaé/RJ sabem a respeito do estado de sono e sua influência na 

aprendizagem, e como estes conhecimentos são aplicados em sua prática docente. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

 

Esta pesquisa visa avaliar o que os educadores do município de Macaé sabem a 

respeito do sono e de sua importância para o ensino-aprendizagem e como aplicam tais 

saberes em sua prática profissional. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Conhecer o nível de conhecimento que os educadores atuantes no I Ciclo do Ensino 

Fundamental no turno diurno no município de Macaé possuem a respeito do sono; 

 Verificar se aplicam tais conhecimentos em suas práticas profissionais e como o fazem; 

 Consultar se gostariam ou não de ampliar seus conhecimentos acerca do sono. 

  

2. HIPÓTESE 

 

Os gestores e professores que atuam no I Ciclo do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 

desconhecem ou ignoram a importância e a influência dos ritmos circadianos, mais 

especificamente do ciclo sono – vigília, no processo ensino - aprendizagem. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

CAPÍTULO 1 – CRONOBIOLOGIA 

 

 

1.1  O ciclo sono – vigília 

 

Os estudos da cronobiologia tem como finalidade compreender e interpretar eventos 

fisiológicos que variam regularmente ao longo do tempo. Para a Cronobiologia, na definição 

de Menna-Barreto & Fortunato (1988), o tempo deixou de ser mero elemento cênico no 

estudo sistemático da organização temporal da matéria viva, para tornar-se seu organizador.  

A influência temporal está presente tanto nas transformações ambientais, quanto nas 

psíquicas e corporais. Para Menna-Barreto & Fortunato (1988, p.15), uma das transformações 

mais nítidas “é a da existência de ciclos, fenômenos que se repetem de tempos em tempos, 

sugerindo uma imagem de avanço do tempo em círculos ou em espiral”. Os hábitos diurnos e 

noturnos, o sono e a vigília e a menstruação feminina são alguns dos exemplos mais 

conhecidos de ritmicidade biológica.  

A frequência dos ritmos biológicos, cuja principal característica é a recorrência de 

eventos bioquímicos, fisiológicos e comportamentais em intervalos regulares, é muito 

variável. De acordo com a frequência, os ritmos biológicos, segundo Menna-Barreto & 

Fortunato (1988, p.36), classificam-se como: circadianos (com período de 24 ± 4 horas ou um 

ciclo a cada 24 horas); ultradianos (com período menor que 20h ou mais de um ciclo a cada 

24h) e infradianos (com período maior que 28h ou menos de um ciclo a cada 24h). 

Dentre os mais importantes e bem estudados eventos da cronobiologia está o ciclo 

sono - vigília. O sono é um fenômeno biológico que ocorre aproximadamente à mesma hora, a 

cada 24 horas, portanto um ritmo circadiano (do latim: circa = em torno de; dies = do dia). O 

estado de sono caracteriza-se por um padrão peculiar de ondas cerebrais. Dormir, neste 

sentido, significaria passar do estado de vigília para o estado de sono. 

O sono é considerado um fenômeno ativo, pois durante o período de sono observa-se 

aumento da atividade neural com níveis bem superiores aos observados durante o estado de 

“vigília tranquila” (Tafner, 2001). 

O sono é também um mecanismo fisiológico de grande complexidade, pois se 

caracteriza pela expressão cíclica de padrões diferenciados da atividade cerebral, os quais 
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constituem a chamada arquitetura do sono. O sono é acompanhado por várias alterações 

fisiológicas, relacionadas ao tônus muscular e ao padrão cardiorrespiratório.  

Para muitos pesquisadores o sono constitui um estado de consciência. Nesta ótica, os 

principais estados de consciência do ser humano são três: o estado de vigília, o de sono e o de 

sonho, também conhecido como sono paradoxal. O estado de sono, complementar ao estado 

de vigília, se caracteriza pela suspensão temporária da atividade perceptivo-sensorial e motora 

voluntária (Joffily, 1995). 
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1.2   Um olhar histórico sobre os estudos do sono 

 

Todas as noites a história do sono, que é tão velha quanto o próprio tempo, se 

desdobra sobre nós. Há três bilhões de anos atrás a evolução criou o relógio 

biológico nas algas azuis e verdes. Até hoje esse relógio nos força a dormir em um 

ritmo específico mesmo que estejamos longe da luz do sol. Cerca de 2 milhões de 
anos atrás, surgiram os sonhos, uma condição que teve e tem uma ação essencial na 

cultura humana.[...] 

 

Adaptado de textos de Michel Jouvet e Peretz Lavie 

(Unifesp-retirado do site: www.virtual.epm.br, acesso em outubro de 2012) 

 

 

O sono exerceu desde a Antiguidade enorme fascínio nos homens, seja por suas 

características mais objetivas ou explícitas, como a hipotonia muscular, seja por suas 

características mais subjetivas ou implícitas como o aparente “desligamento” do mundo 

exterior.  

 

 

De todos os ritmos biológicos circadianos, o mais proeminente é o ciclo sono - 

vigília. Passamos entre um quarto e um terço de nossas vidas dormindo, e 

adquirimos desde muito cedo a expectativa de dormir e acordar diuturnamente. 

Juntamente com os sonhos, componentes indissociáveis, o sono é objeto de 
indagação filosófica, literária e social desde o início da civilização (MARKUS, 

2003, p.146). 

 

 

Na Bíblia são inúmeras as referências de natureza mítica aos sonhos e ao sono. 

Segundo Ropp (2000), na Grécia Antiga o conteúdo dos sonhos era encarado como 

experiência real, seus atores eram personificações de deuses e entes falecidos ou mesmo 

mensageiros portadores de recados e orientações de como o sujeito deveria se comportar em 

vida. A veracidade dos sonhos dotava-os de extrema relevância, uma vez que seu caráter 

mítico era reconhecido como algo real. 

 

 

Esses sonhos ‘objetivos’ eram conhecidos como a providência de um agente externo 

ao sonhador, e a mensagem do sonho seria claramente entregue por esse agente, com 

poucas margens para confusões hermenêuticas. As evidências registradas na 

literatura grega indicam que esses sonhos “enviados por deuses” eram vistos com  

seriedade, a ponto de persuadirem decisões pessoais conforme a retórica do sonho 

(ROPP, 2000, p.1). 
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Quando, por volta do século IV a.C., Aristóteles escreve “Da adivinhação pelo sonho”, 

a forte crença na origem divina dos sonhos começa a se esvair. Segundo Ropp (2000), cerca 

de 430 a.C., o sono torna-se um instrumento de cura. Os doentes, levados a dormir nos 

templos de Asclépio (incubes), alcançam a cura seguindo as instruções fornecidas pelos 

personagens de seus sonhos e interpretadas pelos sacerdotes. 

Segundo Reimão (1985), apesar de no século VI a.C. Alcmenon de Croton já 

relacionar em sua teoria o sono aos processos funcionais orgânicos, somente no séc. XIX se 

começa a vincular o sono ao sistema nervoso. De acordo com Coren (1996), a abordagem 

científica do sono tem início entre os anos 1930 e 1950 com as pesquisas de Nathaniel 

Kleitman. 

No entanto, segundo Timo-laria (2008), a primeira abordagem sistemática com 

finalidade científica nos remete à Grécia Antiga de Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles 

em seu tratado “De somno et vigília”, discorre com profundidade analítica e espírito crítico 

sobre o sono e a vigília. Concluiu que os sonhos na verdade não eram fenômenos místicos e 

sim naturais, resultantes da evaporação dos alimentos no organismo. 

Preocupados em responder as questões: o que é o sono e para que ele serve, estudiosos 

das mais diversas regiões e épocas elaboraram teorias, que na falta de recursos tecnológicos e 

metodologia apropriada oscilavam entre o plausível e o absurdo. 

Atualmente, é bem sabido ser o sono um estado fisiológico especial que ocorre de 

maneira cíclica em uma grande variedade de seres vivos do reino animal. Em animais 

inferiores na escala zoológica como os insetos, observam-se comportamentos de repouso e 

atividade os quais compõem o ciclo rudimentar de vigília-sono. Além da espécie humana 

também já foram pesquisadas por meio de parâmetros eletrofisiológicos as características do 

sono de anfíbios, répteis e demais mamíferos (conf. Fernandes, 2006). 

Em 1729, o astrônomo francês, Jean Jacques De Miran comunicou à academia Real de 

Ciências de Paris ter observado um fenômeno temporal-cíclico (alternância noite/dia) em uma 

espécie vegetal, no caso os movimentos de abertura e de fechamento das folhas da “sensitiva” 

(Mimosa pudica). Intrigado com o fenômeno, De Miran transportou a planta para o porão de 

seu escritório vedando todo e qualquer sinal luminoso indicativo da alternância noite/dia. 

Constatou então que, mesmo longe das influências ambientais, a movimentação cíclica das 

folhas da “sensitiva” persistia. Embora a pesquisa de De Miran tenha dado origem a vários 

experimentos semelhantes, ela levantou dúvidas, sobretudo porque na época se acreditava que 

fenômenos temporais cíclicos dependiam, sobretudo, do calor e da luminosidade solar. 
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Willis e Morgagni levantam, por volta de 1761, a seguinte hipótese: o sono é 

consequência do acúmulo de sangue no sistema nervoso central. Outras hipóteses foram 

defendidas na mesma ocasião. Segundo uma delas, o sono advinha da “anemia central” 

causada por forte vaso dilatação cutânea e esplênica. 

Trinta anos após o experimento de De Miran, Du Monceau demonstra 

experimentalmente que as folhas da sensitiva se movem independentemente do calor 

ambiental. Em 1832, De Candolle constata que o ciclo de abertura e fechamento das folhas da 

sensitiva, quando em livre curso, respeita o intervalo de 22 a 23 horas e não de 24 horas. Em 

1880, Charles Darwin afirma que as folhas das sensitivas movem-se devido às propriedades 

inerentes às próprias plantas. 

Ao final do séc. XIX, em 1889, um destacado neurologista, Brown - Séquard, propõe 

ser o sono consequência de um reflexo inibitório desencadeado pelo tronco cerebral. Em 

meados do séc. XX, novas pesquisas revelam o componente inibidor dos processos de alerta 

que provocam o adormecimento fisiológico. 

Com o desenvolvimento da histologia do sistema nervoso, e as contribuições de 

Ramon-y-Cajal por volta de 1897, vários neurologistas passam a afirmar ser o sono 

decorrência da retração dos dendritos dos neurônios corticais, provocando o “desligamento” 

dos circuitos corticais. 

Em 1905, Claparéde afirma ser função do sono, impedir a intoxicação do organismo 

pelos produtos do metabolismo, e não, como proposto até então, minimizar a intoxicação. 

Para Claparéde, o sono seria um processo ativo que se iniciaria com o desinteresse pelos 

estímulos ambientais. O despertar ocorreria quando o organismo estivesse cansado de dormir. 

Entre 1908 e 1913, Piéron dedica-se a pesquisar as consequências da privação do sono 

em cães. Piéron pode constatar que a privação do sono causava irritação, fraqueza muscular e 

lesões degenerativas no sistema nervoso dos cães. No entanto, suas pesquisas não chegaram 

ao ponto de deixar os animais morrerem, como fez Tarozzi, em 1899, que manteve três cães 

em privação de sono tendo os mesmos morrido após 9,13 e 17 dias.  

Em 1911, Piéron, visando testar se havia uma substância especifica causando o sono, 

injeta sangue de cães adormecidos em cães acordados. Os resultados foram positivos para a 

injeção de líquido cefalorraquiano. Assim ele chega à conclusão que o responsável pela 

gênese e a manutenção do sono era um hormônio sonífero periodicamente secretado: o 

“bromormônio”. 
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A invenção da eletroencefalografia entre 1920 e 1930, muda completamente a 

abordagem experimental das manifestações e dos mecanismos do sono, possibilitando que 

novas hipóteses sejam formuladas e testadas, primeiramente em animais e depois em 

humanos. De 1937 a 1939, Loomis, Harvey e Hobart realizam o primeiro estudo sistemático 

dos padrões eletroencefalográficos do sono humano. Eles descrevem as fases do sono de 

ondas lentas, sem se darem conta da existência do sono dessincronizado ou do sono REM. 

Este último só seria descoberto e reconhecido como estado específico do sono em 1953 por 

Kleitman e Aserinsky. 

A partir dos anos de 1950 e 1960 a hipótese da inibição cortical generalizada, como 

principal mecanismo indutor do sono, torna-se ultrapassada e, através de estudos 

eletrofisiológicos, percebe-se que são muitos os neurônios que permanecem ativos durante o 

período de sono.  

Em 1963, surge uma idéia inovadora, Nataniel Kleitman propõe ser o sono, e não a 

vigília, o estado de consciência basal, como até então proposto. Assim, só acordaríamos 

quando pressionados por necessidades fisiológicas como a fome, a sede, o sexo, o frio, etc... 

Em 1965, segundo Fernandes (2006), dois grupos independentes constituídos por 

Gastaut, Tassinari e Duron na França, e Jung e Kuhlo na Alemanha, descrevem a síndrome da 

Apnéia Obstrutiva do Sono, dando origem ao conceito de Medicina do Sono. A partir de 

então, o estado de sono adquire maior visibilidade e suas pesquisas novos rumos. Com os 

conhecimentos adquiridos através das patologias do sono, sociedades médicas e classificações 

internacionais são estabelecidas. A primeira em 1990, a segunda em 1997 e a mais recente em 

2005.  

As pesquisas realizadas durante a segunda metade do século XIX, todo o século XX e 

início do século XXI, deixam claro que embora a essência das variações biológicas dependa 

de mecanismos inerentes ao próprio organismo, elas guardam relação com o tempo (dia, ano, 

semana, etc.), embora se mantenham independentes do mesmo (conf. Jansen e outros org., 

2007). 

Atualmente, são inúmeros os recursos tecnológicos para se estudar o sono. Dentre 

estes, estuda-se o sono através da ressonância funcional, a qual identifica as variações de 

fluxo sanguíneo nas regiões que permanecem ativas durante o período de sono e através da 

tomografia por emissão de pósitrons (PET), a qual revela as estruturas envolvidas no processo 

de sono devido ao aumento do consumo de glicose. 
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Segundo Timo-laria (2008), nas últimas décadas observou-se o aumento significativo 

do estudo do sono, que passa a ser abordado de forma interdisciplinar, deixando de ser 

assunto exclusivo das áreas médicas. Abordagens como a da neuropsicologia cognitiva 

passam a ser prioritárias. 

 

 

A recém- denominada “neuropsicologia cognitiva” é um ramo da psicologia que 

abrange conceitos, teorias e problemas das ciências físicas, biológicas e humanas, 

especialmente no que se refere às representações mentais, às funções cognitivas 

superiores e à filosofia da mente. Tem como finalidade avaliar a influência não só 
das diferentes estruturas e funções do sistema nervoso (central e periférico), como 

também do ambiente externo no comportamento físico e mental dos homens (Joffily, 

2008, p. 139). 

 

 

No Brasil, os primeiros estudos do sono surgem em 1977 por iniciativa do prof. 

Rubens Reimão, no Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. Em 1985, é fundada a primeira sociedade médica de 

pesquisadores do sono no Brasil. No ano seguinte, inaugura-se a Sociedade Latino - 

Americana de Sono tendo como presidente Rubens Reimão (Brasil); vice-presidente Jaime 

Monti (Uruguai) e secretário - tesoureiro, Enrique Soltanik da Argentina. 

Apesar das conquistas descritas neste breve histórico, ainda há muito a ser descoberto 

e pesquisado. 

 

 

Não olvidemos que muito do que hoje nos parece óbvio, parecerá até manifestação 

de idiotice aos pesquisadores do futuro remoto. É claro que o progresso científico é 

um círculo vicioso em que progressos metodológicos fazem avançar o 

conhecimento, o que por sua vez gera novas técnicas; estas geram mais 

conhecimento, estas novas técnicas, e assim por diante. No que diz respeito ao 

estudo do sono, essa sequência também está presente (Timo-laria, 2008, p. 4). 
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1.3 Fisiologia do sono 

 

Do ponto de vista fisiológico costuma-se dividir os estados de vigília e de sono em 

várias fases ou estágios. 

Divide-se o estado de vigília em dois grandes estágios: 1- o de vigília com alerta ou 

com atenção mobilizada, situação fisiológica necessária para que o animal esteja em interação 

com o meio ambiente (situações de exploração, fuga, agressão ou engajamento na solução de 

problemas ou realização de tarefas); e 2 – o de vigília relaxada, caracterizada por desatenção, 

repouso ou preparação para o sono. (conf. Menna-Barreto & Fortunato, 1988:72). 

No estado de sono, segundo Fernandes (2006), observam-se dois diferentes padrões: 

um no qual não acontecem os movimentos oculares rápidos (sono NREM) e outro durante o 

qual estes movimentos ocorrem (sono REM). O sono NREM (não-REM) ocupa cerca de 75% 

do tempo total do sono. Martins, Mello e Tufik, (2001), assim definem as características 

gerais do sono NREM: 

 

 

O sono NREM é fisiologicamente tranquilo e estável comparado à vigília e ao sono 

REM. As frequências cardíaca e respiratória tendem a ser baixas e mais regulares; os 

músculos estão relaxados, embora o tônus muscular esteja presente em toda a 

extensão do estágio NREM. Os movimentos oculares são raros, exceto os 

movimentos oculares lentos do início do sono. Quando o sujeito é acordado durante 
este estágio, tipicamente relata pensamentos fragmentados, cenas ou imagens vagas, 

ou sem atividade mental (p. 30). 

 

 

O sono NREM subdivide-se em quatro estágios – I, II, III e IV, que vão do sono mais 

leve até o sono mais profundo. Segundo Martins, Mello e Tufik (2001), o estágio I do sono 

NREM é considerado um período de transição entre a vigília e o sono, ou seja, o estado de 

sonolência. Observa-se um padrão de ondas cerebrais formado por ondas teta, de baixa 

voltagem e frequência mista. Há uma diminuição da tensão muscular e a respiração torna-se 

mais suave. Este estágio, durante o qual o sono é facilmente interrompido, dura em média de 

um a sete minutos ocupando até 5% do tempo total de sono. 

No estágio II observa-se a diminuição da temperatura corporal e dos ritmos cardíacos. 

Este estágio apresenta dois tipos de ondas cerebrais: os complexos K e os fusos do sono. Com 

duração média de aproximadamente 20 minutos, ele ocupa de 45% a 55% do tempo total de 

sono. Nesta ocasião, são necessários estímulos mais intensos para despertar o sujeito. 
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No estágio III, o corpo começa a entrar em sono profundo e, embora ainda não sejam 

observados os movimentos oculares rápidos, começam a surgir grandes e lentas ondas 

cerebrais de alta voltagem (ondas delta).  

Os estágios III e IV, também chamados de sono de ondas lentas, ocupam cerca de 13% 

a 23% do tempo total de sono e predominam no primeiro terço da noite. O último terço da 

noite é caracterizado pelo sono REM (Reimão, 2000).  

Segundo Fernandes (2006), o sono REM, também designado sono paradoxal ou sono 

desincronizado, recebe este nome devido à contradição que manifesta entre a baixa de tônus 

muscular e a intensa atividade cerebral, muito semelhante à que ocorre durante o estado de 

vigília. Outras características importantes do sono REM são o surgimento dos movimentos 

oculares rápidos (Rapid Eye Movements), o padrão desincronizado de suas ondas cerebrais e 

a atividade onírica (sonhos) estruturada, complexa e quase real. 

O sono REM ocupa cerca de 20 a 25% do tempo total de sono. Diversas alterações 

fisiológicas se fazem presentes durante o período de sono REM: baixa atividade muscular, 

elevação e irregularidade das frequências cardíaca e respiratória, elevação da pressão arterial. 

É possível se observar também a elevação da temperatura cerebral e maior consumo de 

oxigênio. A perda do tônus muscular é intensa, principalmente nos músculos do pescoço. 

Podem ocorrer ainda abalos musculares provavelmente relacionados às imagens mentais dos 

sonhos (conf. Martins; Mello; Tufik, 2001).  

O sono de um ser humano adulto é formado por ciclos, compostos pela junção do sono 

NREM (fase I, II, III e IV) e do sono REM, com duração de média de noventa minutos. Estes 

ciclos se repetem quatro ou cinco vezes durante a noite. 

A figura abaixo (figura 01) ilustra bem este ciclo de sono. É possível observar os 

diferentes padrões de ondas cerebrais associados aos referidos estágios do sono. Vale destacar 

mais uma vez o traçado do sono REM, que equivale ao traçado do estado de vigília. 
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Figura 01 - Estágios do sono (Bear, Connors e Paradiso, 2008, p.598) 
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1.4  Horários e duração do sono 

 

A necessidade de sono varia com a idade. O sono se modifica ao longo do crescimento 

e do desenvolvimento. Um bebê, por exemplo, chega a dormir 18 horas diárias. O sono 

diminui de modo gradativo, tendendo a se estabilizar, com uma duração média de 9 horas e 30 

minutos a 10 horas e 30 minutos, por volta dos 10 anos de idade (Reimão, Valle, Rosssini, 

2008). Um indivíduo adulto dorme em média 8 horas, embora existam pessoas que, por 

determinação genética, necessitem de 12 horas de sono diárias, e outras que se satisfazem 

com apenas 4 horas de sono, sem que apresentem maiores carências físicas ou mentais 

(LIMA, 2008). Portanto, embora possuam características comuns, os padrões de sono são 

individuais. 

Os humanos apresentam diferentes condições circadianas: a condição característica de 

“corujas” (indivíduos vespertinos) e a condição característica “cotovias” (indivíduos 

matutinos). Os indivíduos “corujas”, como a própria ave de hábitos noturnos, necessitam 

dormir e acordar mais tarde. Já os indivíduos “cotovias” necessitam dormir e acordar mais 

cedo. Possuir um ritmo biológico vespertino ou matutino não é uma questão de escolha, e sim 

de genética. Tanto os indivíduos “corujas” quanto os “cotovias” apresentam variações 

térmicas corporais e hormonais próprias. Todavia, o ritmo biológico natural, com certo 

esforço e perda de eficiência, pode se adaptar às necessidades ambientais e culturais. 

Segundo Lapa (2002), durante a infância, quando todos os ritmos circadianos se 

organizam e se consolidam, o ciclo vigília-sono também adquire um padrão circadiano; o 

sono passa a acontecer à noite, os episódios de cochilos diurnos desaparecem e as horas totais 

de sono se reduzem. Portanto, os maiores e mais importantes ajustes dos ritmos circadianos 

ocorrem exatamente durante os primeiros anos escolares.  

Teoricamente, somente as crianças com idades entre 6 a 10 anos, deveriam frequentar 

o I Ciclo do Ensino Fundamental, porém na prática isto não acontece. Segundo avaliação Inep 

2011, mais de um milhão de jovens encontram-se em etapas de ensino incompatíveis à sua 

idade. Nestas circunstâncias, os educadores brasileiros são obrigados a lidar com alunos cujas 

necessidades de sono são muito diferentes. Crianças com seis anos de idades necessitam em 

média 10 a 11 horas de sono por noite e pré- adolescentes, com mais ou menos 12 anos de 

idade, necessitam em média 8,5 horas de sono noturno (Coren, 1998, apud. Reimão 2000, p. 

50). Segundo Rocha (2004), na pré - adolescência, é rara a necessidade de cochilo diurno e a 

quantidade de sono REM diminui, atingindo cerca de 25% do total do sono. 
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Na adolescência os padrões circadianos sofrem mais alterações. Rocha (2004) define 

adolescência como “o período da vida que se inicia com a puberdade, marcada pela 

transformação substancial do corpo jovem que adquire as funções e os atributos do corpo 

adulto.” Nesta fase do desenvolvimento, devido às inúmeras transformações físicas, 

cognitivas, emocionais e sociais, ocorrem muitos conflitos nos quais o sono desempenha um 

papel fundamental. Entretanto, quando os conflitos são excessivos, geram muito estresse, 

podendo prejudicar o sono e impedir que ele exerça seu papel conciliador. 

Mudanças hormonais, próprias da puberdade, também respondem pela alteração do 

padrão do ciclo vigília-sono do adolescente, o qual tende a dormir e a acordar cada vez mais 

tarde. Ao atraso circadiano que caracteriza esta fase do desenvolvimento humano dá-se o 

nome de “Atraso de Fase da Propensão ao Sono”. 

 

 

Durante séculos os adolescentes normais foram rotulados de “preguiçosos” e 
na Década do cérebro, 1990-2000, constatou-se o processo da revolução 

hormonal que provoca grandes períodos de sono neste estágio do 

desenvolvimento, quando a produção de melatonina (hormônio que estimula 
o sono) apresenta um atraso de quatro a cinco horas, em relação à população 

adulta e crianças mais novas (Moreira, 2008, p. 70).  

 

 

Como muito bem observado por Mello (1999), “associado ao atraso de fase está uma 

diminuição da duração de sono durante os dias escolares e um aumento nos níveis de 

sonolência diurna em sala de aula para aqueles estudantes que têm que acordar cedo para ir 

para escola”. Este déficit de sono agrava-se com a privação voluntária do sono, que se explica 

na autoafirmação do adolescente, que busca experimentar um “mundo próprio” através de 

novos comportamentos muitas vezes copiados dos adultos (Freitas e Bulgari, 2001). Segundo 

Costa, Mesquita e Reimão (2005), a privação voluntária do sono passa pela pressão social: 

pelo uso descontrolado das novas tecnologias, participação em redes sociais, baladas, novos 

relacionamentos afetivos, etc. 

Segundo pesquisas da Fundação Nacional do Sono dos EUA, o número de 

adolescentes (de 13 a 18 anos) que dormem 8 horas por noite, quantidade considerada ideal 

para um bom desenvolvimento físico e escolar, é mínimo: apenas 15%. 

 Como o processo de implantação dos ritmos circadianos se dá de modo individual e 

diferenciado é fundamental que o educador conheça, considere e respeite as etapas do 

desenvolvimento neuropsíquico de cada aluno. Segundo Siqueira (2012), a sonolência diurna 
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e a má qualidade de sono dos alunos são consideradas por muitos educadores como um dos 

responsáveis pela baixa frequência nas atividades escolares. Em entrevista feita por Siqueira a 

coordenadora pedagógica de uma escola de Campos dos Goytacazes afirma que: 

 

 

... eles faltam porque a mãe sai pra trabalhar e não acordam porque a mãe 

não consegue fazê-lo. Até as professoras da escola reclamam disso: tem 

aluno excelente que não avança porque falta à aula, não consegue ser 

alfabetizado porque falta uma semana de aula, dois dias na semana...  

(Siqueira, 2012, p. 40). 

 

 

Segundo deduz-se da declaração acima citada, os educadores necessitam conhecer os 

diferentes padrões do ciclo sono-vigília e os fatores que interferem na conciliação adequada 

do sono, para que compreendam melhor as dificuldades do aluno e assim possam ajudá-lo.  
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1.5  Arrastadores circadianos 

 

Para que nosso organismo funcione de maneira adequada, é imprescindível a boa 

arquitetura do sono. As consequências de sua da má qualidade e quantidade são visíveis: 

afetam não só o físico, como também a mente do sujeito. A privação de sono é cumulativa. 

“Uma hora a menos de sono por noite resulta em 7 horas de sono acumulado em uma semana” 

(Reimão, 2000, p. 50). 

O ciclo sono/vigília se estabelece com ajuda de “pistas externas”, os denominados 

“arrastadores circadianos” -“Zeitgebers”, do alemão doador de tempo ou temporizador. Os 

“arrastadores circadianos” tem como função sincronizar os ritmos endógenos 

(internos/biológicos) e com os exógenos (externos/ambientais). 

O ciclo sono-vigília recebe tanto a influência de arrastadores circadianos (relógios 

externos), como a luz, quanto do “relógio biológico interno” localizado nos núcleos 

supraquiasmáticos. (BENEDITO-SILVA, 2008). 

Quando o indivíduo entra em estado de sono perde, progressivamente, as suas 

capacidades sensoriais embora elas não desapareçam totalmente. Inicialmente ele perde a 

capacidade de captar os estímulos visuais, em seguida os gustativos, os olfativos, os auditivos 

e finalmente os somatosensoriais. Ao sair do estado de sono as funções sensoriais do 

indivíduo novamente se ativam. Esta ativação respeita a seguinte ordem: primeiro o tato, 

depois a audição, a visão, o paladar e finalmente o olfato. Assim, para acordar alguém 

adormecido, deve-se estimulá-lo tatilmente. Entretanto, caso se queira manter o indivíduo 

acordado, a estimulação visual luminosa é a mais indicada. 

Tal fato se explica pela influência que a luz exerce no “relógio biológico interno”. 

Segundo Markus, Junior e Ferreira (2003), o relógio, localizado nos núcleos 

supraquiasmáticos (NSQ), recebe informações luminosas do ambiente externo, através de da 

via retino - hipotalâmica, controla o organismo por via neural e humoral, conforme 

explicitado no esquema a seguir (figura 02). 
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Figura 02 – Relógio Biológico Interno (Markus, Junior e Ferreira, 2003, p. 144) 

 

 

Ainda segundo Markus, Junior e Ferreira (2003), os NSQ enviam via neural 

informações rítmicas, que marcam aproximadamente 24h. No período claro, enviam sinal 

“OFF” e no período escuro sinal “ON”. Já a via humoral age diretamente sobre a glândula 

pineal, principal produtor de melatonina – hormônio indutor do sono. “A melatonina afeta a 

propensão ao sono (sonolência), mas não o induz diretamente”. A luz exerce controle tanto 

sob o desencadear da produção de melatonina quanto sob sua duração, pois na presença de luz 

a produção do hormônio em questão é inibida ou drasticamente diminuída. 

Já a estimulação auditiva funciona nos dois sentidos. Ela tanto pode favorecer a 

conciliação do sono, principalmente no caso do indivíduo estar escutando sons repetitivos e 

monótonos, melodias lentas e agradáveis tais como acalantos, como também pode, no caso do 

indivíduo estar submetido auditivamente a ruídos fortes, intermitentes e desagradáveis, 

impedir a conciliação e a manutenção do sono. O paladar e o olfato teriam uma influência 

menor na consolidação e na manutenção do estado de sono, salvo no caso de fome e/ou de 

carência alimentar intensas. 

Vários fatores contribuem para a alteração do padrão de sono, nomeadamente fatores 

físicos, sócio-culturais, psicológicos, ambientais, etc. Dentre os principais fatores que 

contribuem para a alteração do padrão de sono destacam-se: os ruídos, a luminosidade, a 

temperatura. 

Já nos referimos anteriormente à influência da luz e dos ruídos. No caso da 

temperatura corporal, ela atinge seu mais alto nível no final da tarde ou princípio da noite para 

depois baixar progressivamente até atingir seu mais baixo nível no início da manhã. O 

aumento excessivo da temperatura ambiente pode impedir que a pessoa concilie o sono ou 

gerar tal desconforto que a desperte (Carskadon & Dement, 2011). 



29 
 

 

 

 

1.6 Sono, memória e aprendizagem 

 

Antes de pensar a relação sono, memória e aprendizagem, é preciso rever alguns 

conceitos. O senso comum define a memória tanto como capacidade de recordar ou de tornar 

presente algo passado, quanto à capacidade de fixar novas informações. Neste sentido o 

conceito de memória assemelha-se ao de aprendizagem (Joffily, S.B.; Joffily, L e Andraus, 

N.M., 2012). 

Etimologicamente o vocábulo aprendizagem origina-se do verbo aprender, do latim 

praehendere - prae (antes) e hendere (agarrar). Aprender denota, portanto a capacidade de 

segurar ou manter internamente (mentalmente) estímulos externos de origens variadas 

(sonora, imagética, gustativa, tátil...).  

Segundo Joffily, S.B.; Joffily, L & Andraus, N.M. (2012), a aprendizagem se 

caracteriza pela “predisposição do cérebro para a aquisição de novos conhecimentos aos quais 

se acrescentam as condutas e os saberes inatos herdados dos ancestrais”. A aprendizagem, 

neste caso seria uma variante da memória. A diferença entre a aprendizagem e a memória 

reside no fato da aprendizagem se caracterizar pela capacidade de adquirir novas informações 

e a memória pelo armazenamento e evocação destas informações sempre que necessário. 

Ora, a função mnêmica e consequentemente a aprendizagem pressupõem plasticidade 

neural, capacidade que o sistema nervoso possui de se adaptar às situações desconhecidas. A 

recente constatação, de que a consolidação das memórias ocorre durante o estado de sono, 

tornou este estado de consciência o grande e principal parceiro da aprendizagem (Valle, L. E. 

L.; Valle, M.R.; Valle, E.L.R., 2008). 

Segundo Alves (2009), a memória possibilita tanto a evocação de conhecimentos 

pretéritos como a sua aplicação no tempo presente visando à resolução de problemas ou a 

comunicação.  

As memórias podem ser classificadas segundo sua função e seu tempo de duração. 

Quanto à função, elas tanto podem gerar arquivos mnêmicos quanto não os gerar. Quanto ao 

tempo de duração, elas podem durar poucos segundos ou minutos (memória de trabalho); 

poucas horas (memória de curta duração) e até semanas, meses e anos (memória de longa 

duração).  

Segundo Izquierdo, Bevilaqua e Cammarota (2006), a memória de trabalho permite 

que sucessivas informações captadas no ambiente circundante sejam momentaneamente 
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apreendidas. Estas informações ficam de stand by, “essencialmente on-line”, por um curto 

período de tempo para serem avaliadas como inéditas ou não, e se devem, ou não, serem 

transformadas em memória de curto ou de longo prazo. Isto fica mais claro quando se 

constata que o leitor destas linhas memoriza as primeiras palavras impressas no parágrafo 

anterior somente o tempo necessário para que não perca o sentido da frase ou do parágrafo. 

A memória de trabalho é, em geral, confundida com a memória de curta duração. A 

principal diferença entre as duas é que a memória de trabalho não produz arquivos mnêmicos. 

Além disso, a maior diferença entre estes dois tipos de memória é o tempo de duração. A 

memória de trabalho é bem mais efêmera, durando apenas alguns segundos, enquanto que a 

memória de curta duração permanece por até seis horas após a captação do estímulo ou da 

informação. Neste período as memórias de curto prazo podem ou não se consolidar 

transformando-se em memórias de longa duração. Já as memórias de longa duração duram 

dias, meses ou anos. Considera-se que houve aprendizagem quando as memórias de curta 

duração transformam-se em memórias de longa duração (Joffily, S.B.; Joffily, L. e Andraus, 

N.M., 2012). 

Segundo o neuropsicologo Endel Tulving (1985), as memórias de longo prazo se 

subdividem em quatro sistemas: memória episódica; memória procedural; memória semântica 

e memória perceptiva. Quando se vê na televisão as imagens dos atentados de 11 de setembro 

de 2001 em Nova York, temos a impressão de “reviver” aquele acontecimento. Esta sensação 

é conseqüência da memória episódica que conserva e relaciona impressões emocionais aos 

elementos contextuais (lugar, data, personagens...). 

A memória procedural se manifesta, por exemplo, quando o sujeito aprende a tocar um 

instrumento de música ou a executar movimentos automáticos que o permite andar de 

bicicleta. Nestes casos, a memória grava os movimentos que se tornam progressivamente 

automáticos. Esta memória responde também por procedimentos mentais, como os 

mecanismos que permitem a resolução de equações matemáticas. 

Tulving (1985) utiliza o termo memória semântica para descrever um tipo de memória 

declarativa dedicada ao conhecimento organizado do mundo. Segundo Squire e Kandel 

(2003), “na evocação deste tipo de informação o sujeito não precisa se lembrar de qualquer 

evento passado em particular. Ele precisa apenas, digamos, saber que certos objetos são 

familiares, ou que certas associações entre odores são as corretas”. 

A memória semântica se opõe a memória episódica, pois para Tulving (1985) a 

segunda é autobiográfica se referindo, portanto, aos eventos da vida de uma pessoa. Ao 
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contrário da semântica (memória para fatos), a episódica (memória para determinados tempos 

e lugares) armazena marcos espaciais e temporais, identificando o tempo e o lugar em que um 

evento ocorreu.  

Discutindo a relação das dificuldades de aprendizagem e o processo de consolidação 

de memórias, Alves afirma que: 

 

 

[...] cada vez mais os alunos estão tendo dificuldade para reter os conteúdos 

que lhes são apresentados, e não é mais cabível culpar a complexidade de 
certos temas, pois a não-aprendizagem não se restringe somente ao que os 

aprendizes consideram ‘difícil’, mas a grande parte das informações que 

recebem. O que parece estar ocorrendo é que os estudantes tornaram-se 

pouco capazes de transferir da memória de curto prazo para a memória de 
longo prazo o novo aprendizado; ou seja, há problemas, provavelmente, no 

processo de consolidação e armazenamento (Alves, 2009, p. 11). 

 

 

Ora, é precisamente sobre o processo de consolidação de memórias que o sono exerce 

a sua maior influência. A declaração de uma coordenadora pedagógica de uma escola 

municipal de Campos dos Goytacazes revela-se elucidativa. Para ela o programa Mais 

Educação é “na verdade para resgatar crianças com dificuldade na leitura e na escrita”, pois 

muitos alunos não aprendem “porque não conseguem memorizar” (Conf. Siqueira, 2012:34). 

Tal afirmativa reforça o fato da memória e do sono desempenharem papel fundamental no 

processo ensino - aprendizagem.  

O sono exerce influência também sobre a memória de trabalho, essencial para a 

fluência da leitura e para o processo de alfabetização. Segundo Joffily, S.B.; Joffily, L. e 

Andraus, N.M. (2012), em decorrência das ligações neurais existentes entre o córtex pré-

frontal e o sistema límbico, a memória de trabalho sofre grande influência do estado de 

ânimo, dos níveis de consciência e das emoções que por sua vez, variam segundo a qualidade 

e a quantidade do sono. 

Conforme afirma Alves (2009), a memória e seu processo de consolidação - ambos 

intimamente relacionados ao processo de sono e à aprendizagem - deveriam fazer parte dos 

saberes dos educadores, possibilitando, assim um olhar diferenciado sobre cada aluno. 

 

 

A tomada de consciência sobre a relação entre funcionamento da memória e 
aprendizagem – e as variáveis intervenientes que podem atrapalhar esse 
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processo – deve preocupar sobremaneira os educadores, pois se o problema 

do insucesso do aluno pode não se resumir a querer/não querer aprender, há 

que se pensar novas metodologias de ensino que torne o mais equânime 
possível as habilidades e capacidades de um grupo tão heterogêneo quanto o 

é aquele que encontramos em sala de aula. Isto é, não se trata mais de 

ensinar da mesma forma a todos – e aprenda quem quiser, ou conseguir -, 

mas de encontrar formas de ensino que alcance a um maior número possível 
de aprendizes, dentro de condições ‘normais’ de aprendizagem (Alves, 2009, 

p. 16). 

 

 

Só reconhecendo a interdependência que existe entre os conceitos de sono e de 

memória os educadores se darão conta da necessidade de criar novas formas de ensino 

levando em conta os achados referentes aos substratos neurais da aprendizagem ou da 

neuroeducação. 
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CAPÍTULO 2 - PROBLEMAS DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA COM O SONO 

 

 

A história das conquistas tecnológicas e científicas dos homens assinala o processo de 

desvalorização do estado de sono e da “supervalorização da vigília”. Ou seja, dá-se tal 

importância ao estado de vigília que os homens, em detrimento do estado de sono, fazem o 

possível para se manterem acordados. 

Poderíamos supor que a supervalorização da vigília advém do desconhecimento ou do 

descaso da população leiga acerca dos ritmos circadianos. Entretanto outro questionamento se 

impõe: qual seria a razão de tal descaso ou desconhecimento? Como segundo Reimão e col. 

(1999) “O DORMIR É CULTURAL”, a sociedade ocidental seria então, a maior responsável 

pela valorização excessiva do estado de vigília. 

Todavia, no momento atual tanto sujeitos leigos quanto não leigos são levados a 

supervalorizar o estado de vigília. Este processo de supervalorização teve início no final do 

séc. XIX com a revolução industrial e com a expansão do acesso à energia elétrica. A partir de 

então, a sociedade ampliou seus horários de atividade e instituiu o trabalho, o estudo e o lazer 

noturnos em larga escala. Conceber uma cidade moderna que pare ao anoitecer para que seus 

habitantes durmam tornou-se impensável (Rutenfranz, Knauth E Fischer, 1989; Furlani, 1999 

Apud Santos e Inocente, 2006).  

Marcado pelo ruído das máquinas e pelo “tic-tac” dos relógios, as atividades humanas 

se aceleram para satisfazer as mirabolantes exigências de produtividade de uma sociedade 

altamente consumista. Escravo do ritmo das máquinas e dos relógios, os homens não mais 

respeitam seus ritmos biológicos. 

 

 

As fábricas passaram a trabalhar dia e noite, e a Revolução Industrial foi 

acompanhada de uma rápida urbanização. Começou-se a empregar homens, 

mulheres e crianças e era comum uma jornada de trabalho longa, geralmente 
por períodos de 12, 14 e até 16 horas por dia (Fischer, Moreno, Rotenberg, 

2004, p. 6, apud Silva et al, 2010). 

 

 

Com o advento do capitalismo paradigmas tais como a ritmização do trabalho e a 

otimização do tempo tornaram-se comuns à sociedade contemporânea. Se antes, o ciclo sono-

vigília era regido pela claridade do nascer do sol e a obscuridade do seu poente, atualmente 
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estes fenômenos naturais não mais determinam o ir para a cama e o levantar para as atividades 

diárias. Seja por questões de lazer ou obrigações de trabalho, não se pode negar que a 

sociedade contemporânea é uma “sociedade 24 horas” (Fischer, Moreno, Rotenberg, 2003). 

Naturalmente o caráter biológico do binômio ensino - aprendizagem deveria 

corresponder ao ciclo sono (noite/escuro) – vigília (dia/claro). Assim, o processo de ensino 

seria disponibilizado no período de vigília, quando os órgãos sensoriais periféricos estão mais 

aptos a captar novas informações no ambiente externo, e o processo de aprendizagem, durante 

estado de sono, período escuro, quando o cérebro está dedicado a assimilar e acomodar 

(memorizar) novas informações captadas durante o dia.  

Entretanto, como já explicitado, na contemporânea sociedade industrializada, o tempo, 

que naturalmente deveria estar dedicado ao período de vigília, foi de tal forma ampliado que 

passou a ocupar quase totalmente o período escuro, naturalmente dedicado ao sono. 

Explicando melhor, com o advento da luminosidade artificial, a ordem natural do ciclo ensino 

/aprendizagem foi sendo progressivamente subvertida. 

O ensino, dissociado da luminosidade diurna, passa a se instalar no período escuro, 

naturalmente dedicado à aprendizagem. Entretanto, do ponto de vista biológico, a 

memorização e ou a aprendizagem das informações captadas pelos órgãos sensoriais 

periféricos durante a vigília continuam a ser processadas, sobretudo durante o estado de sono 

que acontece durante a noite. Portanto, quando os binômios ensino/dia e aprendizagem/noite 

são subvertidos e o ensino passa a ser ministrado à noite - período naturalmente dedicado ao 

sono - tanto o ensino quanto a aprendizagem saem prejudicados. O ensino porque os órgãos 

sensoriais do aluno permanecem vigilantes durante o período em que deveriam estar em 

recesso; e a aprendizagem porque o ensino noturno, diminuindo o tempo de sono, impede que 

as informações adquiridas sejam devidamente armazenadas. Daí conclui-se que a prática do 

ensino em turno noturno não é favorável à aprendizagem. 

Entretanto, como sugere Santos (2005), a filosofia capitalista não está preocupada com 

os meios que utiliza para atingir seus fins. Frente à produção e ao consumo, a qualidade de 

vida perde importância. 

 

A filosofia capitalista é sem dúvida uma força poderosa que se coloca por 

trás de decisões irracionais e impensadas, inserindo no seio da nossa 

sociedade valores ligados ao consumismo e ao individualismo, fazendo com 

que as pessoas deixem de considerar o meio ambiente como sinônimo de 
vida, para concebê-lo apenas como meio de adquirir bens materiais e lucro 

imediato (Santos, 2005, p. 2). 
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Como produto de tal sociedade, emerge a geração dos anos 90, criada no consumo 

imediato e dependente da tecnologia. É a “geração Zero”, a qual por usufruir desde cedo dos 

mais sofisticados recursos tecnológicos, está constantemente exposta à luminosidade 

excessiva da maquinaria eletrônica e dos Shoppings Centers (Magno et al, 1998). 

Esta geração, assim como provavelmente as futuras, estão bem descritas na letra da 

música do Jota Quest: “Estou correndo contra o tempo e agora não posso parar [...]”. Os 

valores da sociedade contemporânea são efêmeros, transitórios. Como as atividades e as 

obrigações são inúmeras, ninguém tem mais o direito de parar para usufruir de uma noite 

tranquila de sono. Logo um padrão comportamental contrário ao padrão biológico se impõe. 

Neste contexto, o dormir passa a ser considerado perda de tempo e de informação. E a 

supervalorização do estado de vigília dá origem a um novo perfil de profissional: indivíduos 

capazes de captar, filtrar e usufruir com rapidez o máximo de quantidade de informações. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o surgimento das novas 

tecnologias fez com que as relações entre conhecimento e trabalho reconfigurassem o papel 

desempenhado pela educação. “A educação básica tem assim a função de garantir condições 

para que o aluno construa instrumentos que o capacitem para um processo de educação 

permanente” (PCN, vol.1, p.27-28). Cabe então ao professor adequar-se às necessidades das 

novas gerações sem, contudo ignorar o imprescindível papel da qualidade do sono. 

A espécie humana mesmo com suas diferenças individuais é, inegavelmente, uma 

espécie diurna, vide a enorme importância que a informação visual, altamente dependente da 

luz, adquiriu nos processos cognitivos. Esta importância pode ser facilmente comprovada, não 

só através da dimensão das áreas corticais dedicadas à modalidade visual, como também pelo 

valor das imagens visuais no processamento cognitivo das informações e na aquisição da 

consciência. 

No entanto, o excessivo valor outorgado à visão deu origem a um novo problema 

ecológico: o da poluição visuo-luminosa. A qualidade de vida como um todo, entendida 

segundo a definição de Nahas (1997, p.73) – “Conjunto de parâmetros individuais, 

socioculturais e ambientais que caracterizam as condições em que vive o ser humano, uma 

comunidade ou uma nação” - está sendo corroída pelo excesso de luminosidade. Segundo 

Santos (2005), o reflexo da poluição visual na saúde do ser humano se reflete no estresse, na 

fadiga e na ansiedade por ela gerados. A privação do sono, o estresse, a fadiga e a ansiedade 
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prejudicam não só o descanso noturno, como também e principalmente as prováveis 

aprendizagens decorrentes de mais um dia de ensino. 
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CAPÍTULO 3 - EDUCAÇÃO 

 

3.1- Formação de professores e o saber docente 

 

 

“As formulações educacionais refletem as correntes de ideias em circulação.” 

(Accácio, 2011). 

 

 

Segundo o Plano Nacional de Educação, a melhoria da qualidade da educação básica 

está diretamente relacionada à formação de seus docentes. Ao olhar historicamente para esta 

formação percebe-se que a organização e a estruturação dos sistemas de ensino se deram em 

ritmos e formas diferentes, vinculados às características políticas, econômicas e culturais de 

cada região (Accácio, 2011).  

No município de Macaé, em 19 de dezembro de 1961, foi criado o Colégio Luiz Reid, 

que por mais de cinquenta anos foi o responsável pela formação dos profissionais da educação 

básica de toda cidade (Accácio, 2011). Aos poucos novas alternativas foram surgindo. 

Atualmente, o município recebe profissionais de várias cidades, com diferentes formações. 

De acordo com o MEC (Inep, 2009), tendo em vista as especificidades da estruturação 

e organização do ensino, o curso superior de Pedagogia seria a forma mais adequada para a 

formação dos professores dedicados aos anos iniciais do ensino fundamental. Também de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, os professores deveriam ser 

preferencialmente formados no ensino superior.  

Gatti e Nunes (2009) ao fazerem uma análise dos cursos de formação de professores 

do ensino fundamental, mais especificamente ao analisarem os currículos destes cursos, 

afirmam que a relação teórico-prática, como proposta nos documentos legais e nas discussões 

da área, está comprometida desde a formação inicial do professor, uma vez que não fornece a 

necessária flexibilidade para observar (ou não) o comportamento do aluno em sala de aula. 

Como, por exemplo, no caso da relação sono- aprendizagem, onde alunos tidos pelos 

professores como crianças hiperativas ou preguiçosas, são muitas vezes apenas crianças 

insones. 
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Ao discutirem as disciplinas específicas da formação profissional do educador, Gatti e 

Nunes (2009), reforçam a ideia da discrepância teórico-prática; ressaltando que predominam 

os conteúdos teóricos (de natureza variada) muito pouco associados às práticas educacionais.  

Outra dificuldade que se apresenta na formação dos professores é a perspectiva 

interdisciplinar proposta pelo Conselho Nacional de Educação (artigo 5º da Resolução CNE 

de 01/05/2006). 

 

 

Pode-se perguntar se a formação panorâmica, em geral encontrada nos 

currículos, é suficiente para o futuro professor vir a planejar, ministrar e 

avaliar um ensino calcado em conhecimentos disciplinares, mas que adote 
uma perspectiva interdisciplinar? [...] tem-se constatado a dificuldade e 

complexidade desta construção interdisciplinar, que requer como primeiro 

movimento um olhar mais cuidadoso em cada disciplina (Gatti e Nunes, 

2009, p.37). 

 

 

Para que a perspectiva de ensino seja verdadeiramente interdisciplinar, se faz 

necessário um profundo conhecimento das temáticas envolvidas, bem como de suas possíveis 

inter-relações e intervenções, tornando plausível uma transposição pedagógica do conteúdo de 

forma clara e simples.  

Cabe ao professor, dentro desta perspectiva interdisciplinar, responder às questões 

impostas pela sociedade contemporânea. Para isso é fundamental que este conteúdo se 

apresente em sua formação. 

 

 

No bloco de disciplinas que respondem às demandas contemporâneas, 

incluem-se aquelas que procuram atender aos temas transversais sugeridos 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais: Ética, Educação Sexual, Educação 

Ambiental e as disciplinas voltadas a estudos sobre novas tecnologias e 

educação, educação à distância e inclusão digital de educadores e cidadãos 
em geral (Gatti e Nunes, 2009, p.41). 

 

 

Entretanto, como a sociedade contemporânea possui um caráter extremamente 

dinâmico, estes conteúdos são sempre incipientes perante às questões apresentadas; gerando 

uma crise na formação inicial (Nunes, 2001). O sono, por exemplo, é uma questão 

fundamental e interfere diretamente no cotidiano escolar, no entanto esta temática não é 
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abordada nos cursos de formação de professores. As disciplinas formuladas para “atender 

demandas contemporâneas”, seguindo os temas propostos nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), não abordam o sono - como será discutido no item a seguir. 

 

 

Note-se que a escola é objeto quase ausente nas ementas, o que leva a pensar 
numa formação de caráter mais abstrato e pouco integrado ao contexto 

concreto onde o profissional-professor vai atuar (Gatti e Nunes, 2009, p. 42). 

 

 

Segundo Tardif (2002), o “saber docente” vai além dos conhecimentos adquiridos 

durante a formação inicial. Para ele, o professor possui um conjunto de conhecimentos, 

competências e habilidades constituídos por diferentes saberes: saberes da formação 

profissional, saberes das disciplinas, saberes curriculares e saberes da experiência. Logo, a 

ação docente é permeada por “multisaberes”. 

Na literatura educacional, os saberes que compõe a formação e prática docente variam 

muito em nomenclaturas e conceitos. No entanto, os chamados “saberes da experiência” são 

mencionados com bastante frequência. 

Os saberes da experiência se caracterizam por serem originados na prática cotidiana do 

professor, sendo validados pela mesma. Deste modo, são “formados de todos os demais, 

porém retraduzidos, ‘polidos’ e submetidos às certezas construídas na prática e no vivido” 

(Tardif et al. , 1991, p. 234). É no dia-a-dia da sala de aula que estes saberes se constroem e 

reconstroem constantemente.  

A separação destes saberes é apenas didática, não existe um limite claro entre eles. 

Esta síntese de saberes constitui o habitus1 do professor,  

 

 

... uma matriz de percepções, integrando todas as experiências passadas, de 

apreciações e de ações e que torna possível a realização de tarefas 

infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas. 
Ou seja, é uma matriz cultural que predispõe professores a fazerem escolhas 

(Ogliari, 2009, p. 1920). 

 

 

                                                   
1
 Habitus, entendido aqui segundo a definição de Bourdieu, é um “conhecimento adquirido e 

também um haver, um capital. O habitus indica a disposição incorporada, quase postural.” 

Bourdieu (1998, p. 61) 
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Assim, ao lidar com situações inesperadas e complexas do dia-a-dia na sala de aula, o 

professor age conforme o seu habitus. O habitus também engloba a história pessoal do 

indivíduo, o capital econômico, cultural e social a que teve acesso. 

Segundo Oligliari (2009), o habitus dos professores encontra-se fragilizado, pois ao 

olhar para o perfil dos alunos que optam pelas licenciaturas, em geral, percebe-se uma história 

pessoal de privações econômicas e culturais. Além disso, Oligliari citando Farsarella (2002), 

afirma que as formações continuadas também encontram-se fragilizadas, pois não estando 

diretamente relacionadas à realidade escolar, seus conteúdos não são bem aproveitados pelos 

professores.  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental também é discutido a 

formação do professor como condição primordial para a mudança na prática educacional.  

 

 

Além de uma formação inicial consistente, é preciso considerar um 
investimento educativo contínuo e sistemático para que o professor se 

desenvolva como profissional de educação. O conteúdo e a metodologia para 

essa formação precisam ser revistos para que haja possibilidade de melhoria 
do ensino. A formação não pode ser tratada como um acúmulo de cursos e 

técnicas, mas sim como um processo reflexivo e crítico sobre a prática 

educativa. Investir no desenvolvimento profissional dos professores é 
também intervir em suas reais condições de trabalho (Brasil, 1997, vol. 1, 

p.25). 

 

 

Cabe a nós a reflexão de que se a formação inicial do professor está defasada e a 

formação continuada não atende suas demandas, como pode o professor, sem os devidos 

alicerces teóricos, se inserir em um “processo reflexivo e crítico” sobre sua própria prática? 

Antes de tudo se faz necessário políticas educacionais que repensem a formação inicial e 

continuada frente aos problemas contemporâneos como a supervalorização da vigília. 
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3.2- Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

3.2.1 – Qual a origem dos Parâmetros Curriculares Nacionais? 

 

Segundo Arroyo (2008), a constituição Federal de 1988 afirma como dever do Estado 

fixar “conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação 

básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”. Deste modo, 

coube aos estados estabelecer propostas curriculares para a formação de sistemas de ensinos 

que atendessem a todas as unidades escolares de seu território.  

A partir de 1990, com a participação do Brasil na Conferência Mundial de Educação 

para Todos na Tailândia, convocada pelo Banco Mundial e outros órgãos internacionais, 

começa-se a repensar a educação nacional tendo em vista os compromissos assumidos com 

relação ao desempenho educacional no país. Uma das primeiras medidas tomadas é a 

formulação do Plano Decenal de Educação. 

 

 

O Plano Decenal de Educação, em consonância com o que estabelece a 
Constituição de 1988, afirma a necessidade e a obrigação de o Estado 

elaborar parâmetros claros no campo curricular capazes de orientar as ações 

educativas do ensino obrigatório, de forma a adequá-lo aos ideais 
democráticos e à busca da melhoria da qualidade do ensino nas escolas 

brasileiras (Brasil, 1997, vol. 1, p.14). 

 

 

As mudanças no quadro político educacional culminam na aprovação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 20 de dezembro de 1996 – Lei Federal n°9.394. 

Essa lei reforça e amplia a responsabilidade do poder público sob o ensino fundamental, 

reafirmando a necessidade de uma formação de nível básico comum a todos. Ficou a cargo da 

União formular um conjunto de diretrizes que norteiem os currículos, definindo também seus 

conteúdos mínimos. 

 

 

Para dar conta desse amplo objetivo, a LDB consolida a organização 

curricular de modo a conferir uma maior flexibilidade no trato dos 

componentes curriculares, reafirmando desse modo o princípio da base 
nacional comum (Parâmetros Curriculares Nacionais), a ser complementada 
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por uma parte diversificada em cada sistema de ensino e escola na prática, 

repetindo o art. 210 da Constituição Federal. (Brasil, 1997, vol.1, p.14). 

 

 

O estabelecimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais como referência curricular 

comum para o país inteiro objetivava o fortalecimento e a equidade da educação formando 

uma “unidade nacional” sob a responsabilidade do Governo Federal. A flexibilidade das 

propostas possibilitaria a expressão da diversidade cultural e das práticas educacionais, ao 

mesmo tempo evitaria a “uniformização” do ensino garantindo que em todo território nacional 

os alunos tivessem acesso ao mesmo tipo de conteúdo. 

Como fundamentos para o processo de elaboração dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, segundo o MEC (Brasil, vol.1, 1997), estudaram-se as propostas curriculares dos 

Estados e Municípios brasileiros e a análise dos currículos oficiais feita pela Fundação Carlos 

Chagas. Também levaram-se em consideração experiências e pesquisas nacionais e 

internacionais, dados estatísticos sobre o desempenho de alunos do ensino fundamental e 

subsídios advindos do Plano Decenal de Educação. 

Em 1994 foi lançada uma prévia, proposta inicial que foi discutida nacionalmente 

entre os diferentes segmentos da educação nos anos de 1995 e 1996. Ao todo, segundo o 

MEC (Brasil, vol.1, 1997), foram recebidas cerca de setecentas considerações que serviram 

para a reelaboração e ajuste dos PNCs. Finalmente, em 1997 lançou-se e entregou-se aos 

professores a versão final dos PCNs. 

 

 

3.2.2 – Propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental foram organizados 

em 10 volumes, sendo: um volume introdutório, seis volumes de áreas específicas do 

conhecimento (língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história e geografia, arte e 

educação física) e três volumes sobre os temas transversais (ética, meio ambiente e saúde, 

pluralidade cultural e orientação sexual). Neles encontravam-se definidos os objetivos gerais e 

de cada área do ensino fundamental e também o tipo de formação que se pretendia dar aos 

alunos. 

Portanto, os PCNs pretendiam orientar a seleção de conteúdos a fim de incentivar nos 

alunos o desenvolvimento e o aprimoramento das capacidades cognitivas, físicas, afetivas, 
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éticas, estéticas, de relação interpessoal e inserção social. A intenção era mudar o foco para 

que os conteúdos deixassem de ter seu fim em si mesmos e passassem a ser uma ponte para o 

desenvolvimento das capacidades citadas anteriormente. Além disso, apontavam ainda 

encaminhamentos didáticos e avaliativos para que a aprendizagem fosse significativa.  

Ao refletir sobre a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais constata-se que são 

referenciais, não constituindo, portanto, um modelo curricular fechado. Segundo Zanlorense e 

Lima, cada livro continha os conteúdos e seus respectivos objetivos a serem trabalhados pelos 

professores de modo a lhes proporcionar certa facilidade durante o cotidiano escolar 

concretizando-se então o que o MEC decidiu denominar “educação desejável”. No entanto, na 

prática a utilização do PCN restringe-se (erroneamente) à rígida atuação do educador. Se os 

PCNs indicam quais conteúdos e como trabalhá-los, sugerindo que se reconheça as 

particularidades locais ou regionais na adaptação do conteúdo, isto não é o que exatamente 

acontece. 

Na definição do MEC, 

 

 

Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema 

educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, 

subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros 
principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato 

com a produção pedagógica atual (Brasil, 1997, vol. 1, p.13). 

 

 

Os PCNs enquanto referências nacionais além de apontarem e articularem conteúdos e 

objetivos, discutem questões específicas do processo de ensino-aprendizagem de cada área do 

conhecimento e outras que, de forma implícita ou explícita, perpassam a prática pedagógica. 

Se, a prática pedagógica é uma construção diária que deve ser constantemente 

reavaliada e reformulada de acordo com as situações que se apresentam no ambiente escolar e 

social dos professores e alunos, os PCNs também deveriam levar o professor a refletir e 

discutir esta prática. Assim, os PNCs indicariam algumas possibilidades de utilização dentre 

as quais: 

 

 

 “Discutir com a equipe de trabalho as razões que levam os alunos a terem 

maior ou menor participação nas atividades escolares;” 
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 “Subsidiar as discussões de temas educacionais com pais e responsáveis.” 

 

 

Entretanto, neste panorama, a má qualidade do sono não é citada em momento algum 

como fator de interferência na aprendizagem. Porém, mesmo não se tratando de uma proposta 

fechada e dando abertura aos professores para abordarem outras variáveis que não as 

explicitados nos PCNs, se os professores não têm acesso a este conhecimento nem nos 

documentos legais que orientam sua ação docente e nem o embasamento teórico necessário 

para lidar com problemas desta ordem, como poderiam detectar a má qualidade de sono dos 

seus alunos? 

Embora consista em uma estrutura curricular completa, os PNCs abrem espaço para 

adaptações na construção e prática do currículo por Secretarias da Educação ou mesmo 

escolas (conf. Brasil, 1997, vol.1, pag. 29). Caberia então às escolas e às secretarias darem 

conta de questões relativas ao sono? 

Segundo o MEC (Brasil, 1997), os PCNs funcionam “como elemento catalisador de 

ações na busca de uma melhoria da qualidade da educação brasileira, de modo algum 

pretendem resolver todos os problemas que afetam a qualidade do ensino e da aprendizagem 

no País”. Assim, a carta de apresentação dirigida aos professores no volume introdutório dos 

PCNs, segundo análise de Zanlorense e Lima, sugere a construção destes referenciais como 

ponto máximo a ser atingido pelo governo a favor da educação nacional. Portanto, desde o 

momento em que os PCNS foram lançados e entregues aos professores, o compromisso e a 

responsabilidade da qualidade da educação passam a ser deles. Nas palavras de Zanlorense e 

Lima, “podemos observar que, implicitamente coloca-se nas mãos do professor a 

responsabilidade do sucesso da proposta oferecida pelo Sistema Educacional brasileiro”.  

 

 

3.2.3 – Os temas transversais nos PCNs 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais assumem em seus objetivos um compromisso 

com a construção da cidadania. Deste modo, a prática educacional deve ter um olhar voltado 

para as problemáticas sociais, sejam elas individuais, coletivas ou ambientais. Com o 

propósito de atender esta demanda o MEC optou por integrar tais questões ao currículo por 

meio da transversalidade. Sendo a transversalidade a forma de organizar conhecimento onde 
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os temas propostos perpassam as disciplinas convencionais, se fazendo presente em todas 

elas. 

Nessa perspectiva foram definidos como “Temas Transversais” a ética, a pluralidade 

cultural, o meio ambiente, a saúde e a orientação sexual. É preciso deixar claro que os Temas 

Transversais não são novas áreas e sim temáticas que devem integrar a concepção, os 

objetivos, os conteúdos e as orientações didáticas das áreas já estabelecidas. 

 

 

As áreas convencionais devem acolher as questões dos Temas Transversais 

de forma que seus conteúdos as explicitem e seus objetivos sejam 
contemplados. Por exemplo, na área de Ciências Naturais, ao ensinar sobre o 

corpo humano, incluem-se os principais órgãos e funções do aparelho 

reprodutor masculino e do feminino, relacionando seu amadurecimento às 
mudanças no corpo e no comportamento de meninos e meninas durante a 

puberdade e respeitando as diferenças individuais (Brasil, 1997, vol. 8, 

p.29). 

 

 

Bastante amplos, os Temas Transversais buscam traduzir as principais preocupações 

da atualidade que se fazem presentes no cotidiano das mais variadas formas. Cabe as escolas, 

segundo o MEC (Brasil, 1997, vol.8), mais especificamente aos professores, desenvolver um 

projeto de educação que busque intervir na realidade a fim de transformá-la; bem como fazer 

uso dos Temas Transversais e dos demais conteúdos didáticos de maneira que nenhum 

“represente continentes isolados”, mas que componham uma formação para o exercício da 

cidadania. 

Há muitos outros temas importantes norteando a construção da cidadania e da 

democracia que não foram abordados pelos Temas Transversais. Logo é necessário um 

esclarecimento dos critérios utilizados na definição dos temas que foram abordados. 

O primeiro critério é o da urgência social. São questões consideradas graves que 

interferem diretamente na dignidade do sujeito e em sua qualidade de vida. 

O segundo é o da abrangência nacional. Por se tratar de um referencial nacional 

buscaram-se questões que, mesmo de modos diferentes, sejam relevantes para todos. 

O terceiro é o da possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino fundamental. 

A partir deste critério definiu-se se o tema proposto estava compatível com a idade dos alunos 

do ensino fundamental. Segundo o MEC (Brasil, 1997, vol. 8), os temas Educação para a 

Saúde, Educação Ambiental e Orientação Sexual já eram trabalhados em muitas escolas com 

sucesso. 
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O quarto e último critério é o que visa favorecer a compreensão da realidade e da 

participação social. Este critério avalia que a capacidade dos alunos em desenvolverem e 

criticarem determinados temas intervindo com responsabilidade e superando a indiferença, 

frente a problemas sociais coletivos. 

Há ainda questões específicas a determinadas realidades locais, regionais ou escolares. 

Caso seja um problema em que se reconheça a urgência social do mesmo, este poderá ser 

conduzido igualmente aos outros Temas Transversais, recebendo a denominação de “Temas 

Locais”. Enfim, os Temas Transversais devem ampliar a visão de mundo e da realidade 

brasileira do aluno, possibilitando a participação social. 

Cada tema proposto traz uma discussão ampla sobre o assunto. No PNC referente à 

Saúde, por exemplo, sugere-se a discussão sobre a qualidade do ar, o consumismo, a 

degradação social, a desnutrição, inserção no mercado de trabalho e os estilos de vida pessoal. 

 

 

a explicitação da educação para a Saúde como tema do currículo eleva a 
escola ao papel de formadora de protagonistas — e não pacientes — capazes 

de valorizar a saúde, discernir e participar de decisões relativas à saúde 

individual e coletiva. Portanto, a formação do aluno para o exercício da 

cidadania compreende a motivação e a capacitação para o autocuidado, 
assim como a compreensão da saúde como direito e responsabilidade pessoal 

e social (Brasil, 1997, vol.8, p.28). 

 

 

Embora não apareça explicitamente nos documentos, a discussão sobre os estilos de 

vida ou mesmo ao sobre o autocuidado poderia muito bem incluir discussões sobre a higiene e 

a qualidade do sono, questões que não são mencionadas nem pelo PCN de Ciências Naturais, 

nem pelos Temas Transversais. Nesta ocasião se pretende, a partir do proposto nos PCNs, que 

a escola atue como meio de transformação e não apenas de reprodução social, fazendo que 

não só os professores, mas também os alunos compreendam a influência e a interferência do 

sono na redução e na ampliação da capacidade de aprendizagem. Concluímos este capítulo 

enfatizando a necessidade de repensar a escola como uma instituição regida por políticas 

públicas que pensam o aluno como um ser universal, nas palavras de Arroyo: 

 

 

Posionamo-nos em defesa da escola democrática que humanize e assegure a 

aprendizagem. Uma escola que veja o estudante em seu desenvolvimento – 
criança, adolescente e jovem e, crescimento biopsicossocial; que considere 
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seus conhecimentos e de seus pais, suas necessidades, potencialidades, seus 

conhecimentos e sua cultura (ARROYO, 2008, p. 7). 
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4 - METODOLOGIA 

 

Para avaliar se os professores e gestores educacionais da rede pública de ensino do 

turno diurno do município de Macaé possuem conhecimentos acerca da importância do estado 

de sono para o ensino-aprendizagem aplicou-se entrevistas semi-estruturadas e um “inventário 

de conhecimentos sobre o sono” (formulado pelos pesquisadores) a 156 educadores do I Ciclo 

do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). 

 

 

4.1. Tipo de pesquisa 

 

Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia apresentada por 

Vergara (1997), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa é descritiva. Isto porque visa expor características que 

definem o modo de agir do educador no cotidiano escolar e o que os educadores sabem sobre 

a temática do sono. 

Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica e de campo. Bibliográfica, porque para se 

realizar a fundamentação teórico-metodológica da presente pesquisa foi feita uma 

investigação sobre os seguintes assuntos: o ciclo circadiano de crianças e adolescentes, a 

influência do sono na fixação de memórias e o sono nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN). De campo, porque coletou dados primários através de entrevistas semi-estruturadas e 

do “inventário de conhecimentos sobre o sono” com educadores do I Ciclo do Ensino 

Fundamental. 

 

 

4.2. Universo e amostra 

 

De acordo com informações veiculadas pela Secretaria de Educação no site da 

Prefeitura Municipal (http://www.macae.rj.gov.br/semed) em 2011, Macaé possuía 50 

unidades escolares que atendiam a 14.527 alunos do 1º segmento do ensino fundamental (1º 

ao 5º ano de escolaridade). Assim, o universo da pesquisa foi constituído pelos educadores 

que atuavam nestas unidades escolares. 
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Dentre as 50 escolas, 22 se localizam na região serrana ou zonas rurais, 10 se 

localizam em áreas denominadas pela defesa civil do município como “áreas de risco 

humano”, 10 se localizam no centro ou suas adjacências e oito em outros bairros mais 

distantes. 

A amostra, do tipo acidental não probabilística, conta com 156 educadores atuantes 

nas 10 escolas do centro do município e suas adjacências. 

 

 

4.3. Instrumentos e métodos de aferição 

 

Foi utilizado um “termo de consentimento livre e esclarecido” (anexo I), onde os 

sujeitos declararam aceitar participar voluntariamente da pesquisa e estarem cientes dos 

procedimentos da mesma. 

Para a caracterização do perfil sócio - econômico - educacional dos sujeitos da amostra 

foi elaborado e aplicado o “Questionário de caracterização da amostra” (anexo II). 

Para avaliar o que sabem os educadores sobre o sono e sua influência na 

aprendizagem, elaborou-se o “Inventário de conhecimentos sobre o sono” (anexo III), baseado 

no questionário “Teste seus conhecimentos” do Dr. Denis Martinez (2000) e o questionário 

“A Saúde e o Sono” (Guimarães e Azevedo, 2009), que avalia o conhecimento e hábitos 

relativos ao sono.  

Trinta e quatro afirmações divididas em seis categorias temáticas (consequências da 

privação de sono, fisiologia do sono, horários do sono, substâncias e atividades que interferem 

no sono, duração do sono e influência da luz sobre os horários de sono), constituíam o 

“Inventário de conhecimentos sobre o sono”. As categorias não estavam explícitas no 

questionário entregue aos sujeitos da pesquisa que avaliavam as afirmações classificando-as 

como: verdadeiras (V), falsas (F) ou não sei (NS).  

Para avaliar a percepção dos educadores a respeito da qualidade do sono de seus 

alunos e da interferência do mesmo no rendimento escolar, incluíram-se no inventário três 

questões discursivas e a análise das respostas foi feita verificando e quantificando a(s) 

palavra(s) chave contida(s) em cada resposta. 
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4.4. Procedimentos de coleta de dados 

 

Primeiramente foi feito um levantamento das escolas públicas do município de Macaé 

que atendem ao I Ciclo do Ensino Fundamental. Em seguida estas foram dividas por áreas, 

conforme explicitado no item 4.2. Visando uma amostra o mais homogênea possível, optou-se 

por abordar os sujeitos/educadores das dez unidades escolares localizadas no centro e 

adjacências, uma vez que todas elas atendem basicamente o mesmo perfil de aluno. 

Entretanto, de acordo com o plano municipal de educação, Macaé recebe professores com 

formação bastante diversificada oriundos de diferentes municípios, que ingressaram na Rede 

Municipal através de concursos públicos. Logo, a amostra de educadores obtida é bastante 

heterogênea. A amostra constituiu-se de 156 educadores, sendo que um questionário foi 

invalidado devido ao preenchimento incompleto. 

A pesquisadora entrou em contato com cada um dos diretores das dez escolas 

selecionadas visando à apresentação do projeto de pesquisa. Os diretores concederam em 

média 30 minutos da reunião de planejamento semanal para a pesquisadora explicar e aplicar 

ao corpo docente de suas escolas o Inventário de conhecimentos sobre o sono e o 

Questionário de caracterização da amostra. O tempo médio de resposta ao inventário e ao 

questionário foi de 15 a 20 minutos. 

 

 

4.5 Aspectos éticos 

 

Para participar da pesquisa os sujeitos da amostra assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido. Por outro lado, os responsáveis da pesquisa comprometem-se em manter 

absoluto sigilo a respeito da identidade de cada participante. 

A presente pesquisa, submetida através da Plataforma Brasil com Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de nº  01217112.1.0000.5235, encontra-se em 

processo de apreciação ética. 
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5 - RESULTADOS  

 

5.1 - Respostas fornecidas ao Questionário de caracterização da amostra 

 

A amostra foi constituída sobretudo por mulheres (97%), com idade superior aos 32 

anos (70%). Quanto à formação, a maioria declarou ter ensino superior completo (tabela 

01). 

Quanto ao turno de trabalho na escola pesquisada, 36% dos sujeitos declararam 

trabalhar somente no turno da manhã; 32% no turno da tarde; 30% manhã e tarde e 2 % 

manhã, tarde e noite (figura A4 em anexo). 

Quanto a área de atuação, os sujeitos dividiam-se entre gestão, atividades extra classe 

e turmas de 1° ao 5°, conforme observado na tabela 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 01 – Caracterização da amostra 

 

 

 

Idade  

18 a 22 anos 4 (2,6%) 

23 a 27 anos 19 (12,3%) 

28 a 32 anos 27 (14,4%) 

mais de 32 anos 105 (67,7%) 

Sexo   

Feminino 151 (97,4%) 

Masculino 4 (2,6%) 

Formação  

Ens. médio incompleto 0 (0%) 

Ens. médio completo 28 (18,1%) 

Ens. superior incompleto 24 (15,5%) 

Ens. superior completo 56 (36,1%) 

Pós graduação incompleta 8 (5,2%) 

Pós-graduação completa 39 (25,2%) 

Turma  

1° ano 19 (12,3%) 

2° ano 18 (11,6%) 

3° ano 21 (13,5%) 

4° ano 19 (12,3%) 

5° ano 20 (12,9%) 

2 turmas diferentes 16 (10,3%) 

Sala de leitura, Ed. Física, Info., etc 18 (11,6%) 

Gestão 24 (15,5%) 
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A maioria dos sujeitos trabalhava em uma única unidade escolar (68%). Dentre os 

restantes (32%), que atuavam também em outras unidades escolares, 14,8% atuava durante 

a manhã; 9,7% à tarde e os demais 7,5% atuavam em turnos variados (figura A6 e A7 em 

anexo). 

Percebe-se que poucos educadores tem alguma formação sobre sono - curso de 

especialização ou de atualização, mas gostariam de participar (86%) deste tipo de 

formação, conforme tabela 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 02 – Participação em curso ou especialização sobre sono 
 

 

 

5.2 - Respostas fornecidas ao Inventário de Conhecimentos sobre o Sono 

 

5.2.1 - Respostas Objetivas 

 

Quando indagados se seus alunos tinham ou não problemas com o sono, grande parte 

dos sujeitos declarou acreditar que seus alunos tinham problemas com o sono, em geral 

sonolência diurna, como explicitado nas justificativas (tabela 03). 

Quando indagados se acreditavam haver questões relativas ao sono interferindo no 

cotidiano escolar de seus alunos, 80% dos sujeitos declararam que sim (tabela 03). 

Quando indagados sobre a importância de refletir sobre a qualidade do próprio sono, 

97% dos sujeitos declararam considerar importante refletir sobre a qualidade do próprio 

sono e contra 3% que declararam não achar isto importante (tabela 03). 

 

 

Tabela 03 – o sono no cotidiano escolar 

Participou de curso de atualização ou especialização 

sobre sono 

 

Sim 4 (3%) 

Não 151 (97%) 

Gostaria de participar  

Sim 133 (86%) 

Não 22 (14%) 

Categorias Sim Não Não sabem 

Acredita que os alunos tem problemas com o sono? 85,8% 14,2% 2,6% 

Existe alguma questão relativa ao sono dos alunos 

que interfira no cotidiano escolar? 

80,0% 17,4% 2,6% 

Considera importante refletir sobre a qualidade do 

próprio sono? 

97,4% 2,6% - 
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Ao observar a correção das respostas dadas as afirmações do “inventário de 

conhecimentos sobre o sono” (verdadeiro, falso ou não sei), constatou-se no total 53,8% de 

acertos; 16,4% de erros e 29,8% de abstenções - não souberam a resposta (figura B.4 em 

anexo). 

O índice de acertos, erros e abstenções em cada categoria do inventário pode ser 

conferido na tabela 04. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 04 – Correção das respostas por categorias 

 

 

5.2.2 – Respostas Discursivas 

 

Ao analisarmos o conteúdo das respostas discursivas percebemos que muitos 

educadores consideram um empecilho para a aprendizagem a sonolência diurna manifestada 

pelos alunos durante as aulas. Para os professores a sonolência gera a falta de concentração, 

de atenção e agitação impedindo-os de assimilar os conteúdos didáticos ofertados. Os 

professores consideram que a sonolência dos alunos decorre do uso abusivo de novas 

tecnologias tais como o computador, a televisão, o videogame durante o horário de sono. 

Assim, os alunos estariam submetidos a um permanente déficit de sono. 

As repostas fornecidas pelos professores também evidenciam que eles tem consciência 

da influência da falta de sono noturno no cansaço, na disposição, no desempenho e no 

rendimento escolar. Para os professores a "boa qualidade de sono" é fundamental para uma 

“boa qualidade de vida” e para a saúde.  

 

Categorias Acertos Erros Abstenções 

Consequências da privação de sono 72,9% 6,1% 21,0% 

Fisiologia do sono 47,8% 12,2% 40,0% 

Horários do sono 61,0% 22,1% 16,9% 

Substâncias e atividades que interferem no sono 43,1% 19,6% 37,3% 

Duração do sono 41,3% 29,5% 29,2% 

Influência da luz sobre os horários de sono 57,1% 14,8% 28,1% 
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6 - DISCUSSÃO  

 

Alguns resultados obtidos nesta pesquisa merecem ampla discussão. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais que, em princípio, regem a atuação dos professores revela-se ambíguo, 

pois se por um lado declara que: “Cabe ao professor organizar e coordenar as situações de 

aprendizagem, adaptando suas ações às características individuais dos alunos, para 

desenvolver suas capacidades e habilidades intelectuais” (Brasil,1997,vol.1, p.31), por outro 

lado, os PCNs não favorecem nem estimulam a aquisição dos conhecimentos indispensáveis a 

detecção e à solução dos problemas relacionados às necessidades psicofisiológicas e sociais 

que perturbam ou impedem a aprendizagem como a qualidade e a quantidade do estado de 

sono. 

Segundo declaração oral da prof. Sylvia Joffily (2012), se o ensino acontece durante o 

estado de vigília e a aprendizagem, sobretudo, durante o estado de sono, os professores devem 

estar preparados para, não só detectarem os problemas de sono de seus alunos como também 

para orientá-los na busca das melhores e mais rápidas soluções. 

O Parâmetro Curricular de Saúde (Brasil, 1997, vol.8) afirma que “é preciso educar 

para a saúde levando em conta todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes 

que acontecem no dia-a-dia da escola”. Entretanto, ele não faz referências ao sono. 

Entendendo a saúde como um estado de bem-estar físico, social e mental (Brasil, 2005), os 

PCNs ignoram o fato de o sono ser fundamental para a manutenção e o desenvolvimento de 

hábitos saudáveis e sua interferência no cotidiano escolar. 

Em uma conversa informal, após o preenchimento do questionário da presente 

pesquisa uma professora relata: “Quando um aluno dorme, ele não prejudica só sua própria 

aprendizagem, mas a de toda a turma. A sala vira um grande tumulto, difícil de conter. Um 

comportamento que destoa dos demais chama atenção, provoca risos e alvoroço”. Portanto, as 

consequências da má qualidade de sono não se restringem a um único individuo. A criança 

insone não é um problema isolado, mas coletivo. 

As respostas fornecidas ao “Questionário de caracterização da amostra” revelam o 

perfil dos professores que constituíram a amostra da pesquisa e as suas condições de trabalho 

(quantos e quais turnos trabalham, em quantas escolas e com quais turmas e disciplinas).  

Em consonância com o Censo Escolar 2007 (INEP, 2009), segundo o qual 68% dos 

docentes tinham mais de 33 anos de idade e 55% estavam na faixa de 30 a 45 anos, constatou-
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se que os sujeitos da presente amostra, eram sobretudo mulheres com nível superior completo 

(36,1%) ou pós-graduação completa (25,2 %), e tinham idade superior aos 32 anos.  

Segundo Accacio (2011), durante o período de 1901 a 1907, o magistério para 

educação primária era considerado profissão essencialmente feminina. Segundo os dados do 

Censo Escolar de 2007 (INEP, 2009) 91,2% dos professores dos anos iniciais da educação 

fundamental também pertenciam ao sexo feminino. Tal condição, de acordo com a presente 

pesquisa, perdura até os dias de hoje. 

No que se refere à escolaridade, os resultados aqui encontrados não diferem muito dos 

fornecidos pelo INEP (2012), segundo o qual 74% dos professores da educação básica 

possuem nível superior completo. Segundo o mesmo, “está em curso um processo de melhoria 

da qualificação dos professores em exercício na educação básica”. A Prefeitura Municipal de 

Macaé também tem incentivado seus professores a que fazerem cursos de nível superior ou de 

pós-graduação. 

Quanto aos locais de trabalho foram observadas algumas divergências entre os 

resultados obtidos pelo Censo Escolar de 2007 e a presente pesquisa. Enquanto que o Censo 

Escolar de 2007 constatou que 80,9% dos professores atuavam em uma única escola, somente 

63,8% dos professores ora pesquisados declararam o mesmo. Enquanto que o Censo Escolar 

constatou que 63,8% dos professores trabalhavam em um único turno, a presente pesquisa 

constatou que cerca de 63% dos professores atuavam em mais do que um turno de trabalho. 

Deduz-se então que provavelmente estes professores, devido a sua ampla jornada de trabalho, 

dispõem de muito pouco tempo para usufruírem da formação continuada. Além disso, a oferta 

de cursos de atualização ou especialização em neurociências, mais especificamente os que 

tratam do estado de sono, é muito escassa na região. Daí a constatação de 97% dos 

professores terem declarado nunca terem participado deste tipo de formação. Ao serem 

indagados se gostariam de participar, 86% dos professores afirmou que sim, e dentre os que 

não mostraram interesse em participar de tais cursos, a justificativa é a falta de tempo ou o 

excesso de atividades. 

Observando a realidade educacional brasileira, campo de atuação dos educadores cujo 

perfil foi acima descrito, percebe-se a fragilidade do atual sistema de ensino. Segundo dados 

do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) nem 35% dos alunos dos 5º e 9º anos do 

Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio adquiriram conhecimentos relativos à língua 

portuguesa ou à matemática que correspondem à série/ano escolar que estão cursando.  
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O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é um indicador de 

qualidade - para a escola e a rede. Sua pontuação varia de 0 a 10 e é calculado com base no 

desempenho dos alunos na Prova Brasil/ Saeb e no indicador de rendimento (informação 

obtida através do Censo Escolar que leva em consideração a taxa de aprovação/reprovação e a 

evasão escolar). 

A média nacional das notas do IDEB das redes municipais foi de 3,4 em 2005 e 4,7 

em 2011. O Ministério da Educação fixou como objetivo a ser alcançado pelo país até 2021 a 

média 6. Em Macaé, a média do IDEB da rede pública municipal (4ª série/ 5°ano) em 2005 

foi de 4,4 e 5,0 em 2011. Embora a média do IDEB de Macaé esteja acima da média nacional, 

ainda está abaixo da meta projetada para 2011 que era de 5,2. Na figura abaixo (figura 03) é 

possível observar a evolução do IDEB no município comparando-o com a meta projetada pelo 

MEC. 

 

 

 
Figura 03 – Evolução IDEB de Macaé 

 

 

Observando a classificação da situação das escolas públicas municipais de Macaé a 

partir das notas do Ideb 2011, percebemos que poucas escolas atingiram o nível de 

“excelência”, considerando que: o nível de excelência foi atribuído às escolas que atingiram a 
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meta, a nota no Ideb cresceu e ficou acima do valor de referência; o nível manter às escolas 

que atingiram a meta, a nota no Ideb cresceu, mas ficaram ainda abaixo do valor de 

referência; o nível de atenção às escolas que não atingiram a meta e/ou tiveram queda no Ideb 

e/ou ficaram abaixo do valor de referência; o nível de alerta às escolas que não atingiram a 

meta, tiveram queda no Ideb e ficaram abaixo do valor de referência. 

 

 

 
Figura 04 – Situação das escolas de Macaé no Ideb 2011 

 

 

No entanto, Soares (2011) assinala algumas limitações no IDEB. Ele teme que, devido 

ao uso da média, a escola manipule os resultados e eleve a sua nota, preparando os estudantes 

e garantindo a presença apenas dos melhores alunos no dia da avaliação. 

Para Soares (2011), a junção de conhecimentos distintos como os linguísticos e 

matemáticos em uma mesma média também é problemática, em consequência os resultados 

não correspondem à realidade apontada por outras pesquisas. Além disso, o processamento 

destes conhecimentos se dá em áreas cerebrais distintas. 

 

 

Para agregar as proficiências em Leitura e em Matemática em um único 

número, a metodologia do IDEB faz primeiramente uma padronização 
dessas duas proficiências, e em seguida toma sua média como indicador de 

desempenho. Por um artefato estatístico pouco conhecido e analisado, a 

proficiência padronizada em Matemática é quase sempre maior do que a em 

Leitura. Ou seja, o IDEB assume que os alunos de educação básica de nosso 
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país estão melhores em Matemática do que em Leitura, fato que contraria 

todas as outras análises (Soares, 2011). 

 

 

Deduz-se, portanto que, embora forneça uma visão mais ampla do nível educacional 

do Brasil e dos municípios, o resultado divulgado pelo IDEB não retrata exatamente a 

realidade educacional brasileira. 

O fato dos professores/sujeitos da pesquisa demonstrarem saber que a quantidade e a 

qualidade do sono influencia o desempenho escolar de seus alunos parece permanecer 

totalmente restrito ao nível do senso comum. Tais conhecimentos não permitem nem 

autorizam que os seus portadores os utilizem em transposições didáticas adequadas. Ora, este 

parece ser bem o caso dos professores que responderam a presente pesquisa. Embora as 

respostas fornecidas ao Inventário de conhecimentos sobre o sono demonstrassem que os 

professores sabiam em algum nível que o bom desempenho escolar depende da qualidade e da 

quantidade de sono noturno, muitos deles, no momento em que foram convidados a participar 

da pesquisa reagiram com perplexidade e declararam-se incapazes de responder perguntas 

relacionadas ao estado de sono. 

Entretanto, na medida em que respondiam às perguntas e se reportavam ao 

comportamento de seus alunos, tornaram-se mais seguros e podendo relatar o que sabiam a 

respeito do sono e de sua influência na aprendizagem escolar (figura 05). Alguns comentaram 

então (oralmente ou na justificativa das questões) que haviam ouvido falar sobre o assunto em 

programas televisivos ou o intuíam através da própria vivência - “Porque o sono é importante, 

segundo alguns programas de saúde que assisti, influencia até na imunidade”. 
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Figura 05. Porcentagens de respostas certas; erradas e não sei fornecidas ao “Inventário de 

conhecimentos sobre o sono”. 

 

 

Em consonância com Almeida, Bastos e Mayer (2001), a presente pesquisa constatou 

que os professores privilegiam o conhecimento científico em detrimento do conhecimento 

socialmente adquirido, uma vez que o primeiro é considerado racional e verdade absoluta. Tal 

fato explica porque os professores, inicialmente, afirmaram não ter conhecimentos sobre o 

sono: este conhecimento não foi adquirido de modo formal. Ao aceitarem passivamente o que 

lhes é transmitido como científico, engessam o conhecimento inviabilizando a sua aplicação 

em situações reais. Nesse processo perde-se o diálogo dos conteúdos disciplinares com a 

realidade circundante e participação dos alunos na construção e reconstrução do 

conhecimento, ambas propostas enfatizadas constantemente nos PCNs.  

Por outro lado, os professores pesquisados não só reconheceram que o sono interfere 

no desempenho dos seus alunos em sala de aula (80%), como também detectaram 

comportamentos indicativos de má qualidade de sono nos mesmos (figura 06 e figura 07).  
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Figura 06. Resposta dada a pergunta: Existe alguma questão relativa ao sono dos alunos que 

interfira no cotidiano escolar? 

 

 

 
Figura. 07. Resposta dada a pergunta: Acredita que seus alunos tem problemas com o sono? 

 

 

O alto índice de reclamações dos professores em relação à má qualidade de sono de 

seus alunos sugere que o padrão de vida contemporâneo e a supervalorização da vigília levam 

as crianças a dormirem cada vez menos e com menor qualidade.  

 

 

As exigências a que as crianças estão sujeitas atualmente, com 

sobrecarga na sua rotina diária e com grande número de obrigações e 

de atividades (esportes e cursos extracurriculares), impõe um ritmo e 
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um padrão de sono irregulares, que não satisfazem às suas 

necessidades básicas (Rocha, Reimão e Rossini, 2008, p.13). 

 

 

Na concepção dos professores que participaram da pesquisa a má qualidade de sono 

está diretamente relacionada às poucas horas disponíveis para dormir, em geral devido ao uso 

excessivo de recursos tecnológicos como computador, televisão, videogame, entre outros, 

durante as horas que deveriam ser dedicadas ao sono, como explicitam as seguintes respostas:  

 

 

“Muitos dos nossos alunos tem por hábito dormir tarde. Uns tem permissão para ver filmes, 

outros ficam brincando na rua até tarde e ao chegar à escola mostram-se cansados, dormem.” 

 “Creio que pela vida corrida dos pais o único momento que a maioria tem com os filhos é 

noturno, com isso as crianças dormem mais tarde. Outro fator é a internet, TV, vídeo game... a 

globalização em si.” 

“O sono vem de origem da falta de dormir na hora certa.” 

“Muita das vezes alguns alunos dormem poucas horas durante a noite, se nota isso pois 

chegam a dormir durante a aula.” 

 

 

Justificando a qualidade de sono dos alunos, os professores referem-se à sonolência 

diurna em sala de aula, não percebendo que a falta de sono noturno também acarreta a 

irritabilidade, o mau humor, a hiperatividade, a baixa capacidade de memorização e a 

impulsividade (conf. Louzada & Menna-Barreto, 2007). Segundo uma professora nenhum de 

seus alunos tem problemas com o sono, pois “são todos muito dinâmicos”. Caso a 

qualificação de dinâmico se refira a agitação durante as aulas, é preciso esclarecer que este 

sintoma costuma aparecer em crianças com déficit de sono. 

Algumas outras questões explicitadas nas respostas dos professores merecem 

destaque. A resposta - “Muitos dormem durante a aula, e estão sempre cansados nos primeiros 

horários” - o professor intui a existência de um pico de alerta. Horário em que a criança fica 

mais alerta e responsiva aos estímulos externos, período que vai das 10h às 12h. 
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Na reposta “Por dormirem tarde ou em função do próprio organismo”, outro professor 

intui a existência de um padrão biológico e individual do sono. Ritmo biológico intrínseco, 

que conforme discutido no capítulo um, não é respeitado pelos horários escolares. 

Nas respostas “Muitos deles tem obrigações com o cuidado da casa e de irmãos 

menores. Tem também o agravante da violência urbana”; “A maioria mora em área de risco e 

às vezes conturbada a noite”; “Muitos tem muitos problemas familiares que pode interferir no 

sono”, os professores intuem influências familiares, sociais e ambientais (estresse e 

ansiedade) na conciliação adequada do sono.  

Na resposta “Noto que alunos que não possuem uma ‘vida regrada’ nessa questão, 

apresentam um desenvolvimento da aprendizagem inferior a outros que tem horários”, o 

professor intui a importância da organização do ciclo sono - vigília no rendimento escolar. 

As respostas acima mencionadas respaldam os resultados obtidos através das questões 

objetivas do Inventário de conhecimentos sobre o sono (figura 08). No Inventário de 

conhecimentos sobre o sono o maior índice de acertos ocorreu na categoria “consequências da 

privação do sono”, provavelmente pelo fato destas consequências poderem ser detectadas 

facilmente na vida cotidiana. 

O menor índice de acertos ocorreu na categoria “duração do sono”, a qual questionava 

a quantidade necessária de sono em situações e idades variáveis. Como os conhecimentos que 

possuem se referem aos divulgados na mídia, por tanto ao senso comum, os professores não 

levam em conta as diferenças individuais relativas ao gênero, idade e constituição biológica, 

como os pequenos dormidores (que necessitam de apenas 5 ou 6 horas de sono para satisfazer 

suas necessidades) e os grande dormidores (que necessitam de 10 ou 11 horas de sono). 

Categorias como “fisiologia do sono” e “substâncias e atividades que interferem no 

sono” apresentaram alto índice de erros, revelando que além de desconhecerem os mais 

recentes achados científicos sobre o tema, as “crenças” que os professores possuem sobre 

estas questões são falsas. 
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Figura 08. Respostas dadas ao “Inventário de conhecimentos sobre o sono” por categoria 

 

 
Portanto, o Inventário de conhecimentos sobre o sono serviu para saber que, embora 

os professores tenham algum conhecimento sobre o sono, estes se apresentam de modo 

superficial e estão limitados ao senso comum. Como consequência, não são valorizados nem 

aplicados no cotidiano escolar. Para inserir tais conhecimentos no cotidiano escolar faze-se 

necessário que os professores recebam formação específica, só assim os alunos receberão os 

benefícios de tais saberes e ficando aptos a refletir e mudar sua rotina de maus hábitos, 

autopreservando sua saúde como orienta o Parâmetro Curricular de Saúde e ampliando sua 

possibilidade de aprendizagem.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 

Recentes achados sobre a qualidade e quantidade de sono necessário à consolidação 

das memórias nas diferentes faixas etárias tem possibilitado a reavaliação dos problemas 

relacionados ao binômio ensino- aprendizagem. Em decorrência da atual “supervalorização da 

vigília”, problemas do sono, sobretudo os relacionados à sonolência diurna multiplicam-se no 

âmbito escolar prejudicando, indiscriminadamente, docentes e discentes.  

Na presente pesquisa, constatou-se, ao contrário do que se esperava, que os gestores e 

professores que atuam no I Ciclo do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) possuem algum 

conhecimento sobre o estado de sono e de sua influência na aprendizagem. No entanto, como 

tal conhecimento foi adquirido de modo informal, os educadores não aplicam ou não 

valorizam tais saberes no contexto escolar. Isso os leva muitas vezes a avaliações errôneas e 

preconceituosas acerca das capacidades intelectuais e comportamentais de seus pares e de 

seus alunos, tornando crônicas dificuldades circunstanciais que seriam facilmente sanáveis. 

Faz-se, portanto, necessária uma rápida interferência dos gestores educacionais no sentido de 

propiciarem aos professores maiores e mais sólidos conhecimentos a respeito da qualidade e 

da quantidade de sono necessárias às diferentes faixas etárias e de sua influência no processo 

educacional. 

A pesquisa também deixou claro que por não terem acesso aos mais recentes achados 

da neuropsicologia cognitiva que indicam ser o sono noturno o principal responsável pela 

retenção de novas informações e consequentemente pela aprendizagem, os educadores 

costumam atribuir toda a responsabilidade da falência do processo ensino-aprendizagem à 

sonolência diurna que acomete alunos e professores durante as aulas. Ora, a sonolência é um 

grave e perverso sintoma, porém de nada adianta manter-se acordado a custas de muita 

cafeína, como o usual cafezinho e os refrigerantes cafeinados, se a qualidade e a quantidade 

do sono noturno necessárias a cada faixa etária não for devidamente respeitada. 

Cientes da necessidade da ampliação de tais conhecimentos para o bom desempenho 

escolar, espera-se que o presente trabalho desperte os pesquisadores e profissionais da área da 

educação para um tema tão essencial à aprendizagem, embora ainda ausente nos documentos 

que regem a educação nacional, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais, e nos cursos 

de formação de professores. 
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Anexo I 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Declaro, por livre e espontânea vontade, que aceito participar da 

pesquisa “Neuroeducação e sono”, a ser conduzida pela mestranda 
Nathália Monteiro Andraus, sob orientação da Prof.ª Sylvia Beatriz Joffily, 
ambas pertencentes ao programa de pós-graduação em Cognição e 
Linguagem, da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
– UENF, respondendo ao questionário “Caracterização da amostra” e ao 
“Inventário de conhecimentos sobre o sono”.  A pesquisa “Neuroeducação 
e sono” tem como finalidade investigar o que sabem os professores do 
ensino fundamental a respeito da influência do estado de sono no processo 
de aprendizagem. Os responsáveis pela pesquisa comprometem-se em 
manter em absoluto sigilo a identidade dos participantes. 

Para maiores esclarecimentos ou dúvidas eu, Nathália Monteiro 
Andraus, coloco-me à disposição no telefone (22)9227-1178, ou no e-mail 
nathy.andraus@hotmail.com . 

 
Tendo lido e entendido a finalidade e os procedimentos da 

presente pesquisa eu ____________________________________ aceito 
participar da mesma como voluntário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
 

Macaé, ____/____/____ 
 

mailto:nathy.andraus@hotmail.com
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Anexo II 

 

Caracterização da amostra 

 

Sujeito n°____________ 

Data de Aplicação: ___/____/___ 

(A ser preenchido pelo avaliador) 

 

1- Nome:______________________________________________________________ 
 

2- Escola:_____________________________________________________________ 
 

3- Idade: 

(   ) menos de 18 anos  (   ) de 28 a 32 anos  

(   ) de 18 a 22 anos   (   ) mais de 32 

(   ) de 23 a 27 anos  
 

4- Sexo: 

(    ) masculino   (    ) feminino 
 

5- Formação: 

(   ) Ensino médio  (    ) incompleto 

(   ) Ensino superior  (    ) completo 

(   ) Pós-graduação 

(   ) Mestrado  

(   ) Doutorado 
 

6- Turno de atuação nesta unidade: 

(   ) manhã (   ) tarde (   ) noite 
 

7- Turma para que leciona: 

(   )1°ano  (   )2°ano  (   )3°ano  (   )4° ano  (   )5°ano 
 

8- Atua em outras unidades de ensino? 

(   ) sim  (   ) não 

Caso positivo em qual (quais) turno(s)? 

(   ) manhã (   ) tarde (   ) noite 
 

9- Já participou de algum curso de atualização ou especialização sobre a temática do sono? 

(   ) sim  (   ) não 
 

10- Gostaria de participar? 

(   ) sim  (   ) não  
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Anexo III 

 

Inventário de conhecimentos sobre o sono 
 

1- Você acredita que seus alunos tem problemas com o sono? 

(    ) sim (    ) não 

Por quê? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

2- Você acha que existe alguma questão relativa ao sono de seus alunos que interfira no 

cotidiano escolar?  

(    ) sim (    ) não 

Por quê? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

3- Você considera importante refletir sobre a qualidade do próprio sono? 

(    ) sim  (    ) não 

Por quê? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

4- Marque as sentenças como verdadeiras (V), falsas (F) ou não sei (NS) com um X. Assinale 

apenas uma alternativa por frase. 
 

Sentenças V F NS 

1. Dormir pouco nos torna mais irritadiços e agressivos    

2. Dormir pouco diminui a nossa capacidade de manter a concentração    

3. Ficar sem dormir por muitos dias nos faz adoecer    

4. Podemos guardar mais informações quando passamos a noite estudando    

5. A atenção piora quando dormimos mal    

6. O comportamento da criança no ambiente escolar é afetado pela qualidade de 

sono 

   

7. Crianças que não dormem bem podem se tornar hiperativas    

8. Hábito irregular de sono pode aumentar a incidência de sonambulismo na criança    

9. Nosso coração bate mais devagar quando dormimos    

10. “Desligamos” o nosso cérebro quando dormimos    

11. Todos os animais sonham    

12. Os bebês sonham    

13. Um feto de 7 meses não é capaz de sonhar    

14. Mulheres e homens tem diferentes necessidades de sono     

15. O sono interfere na memória    

16. O sono não influência a emoção ou afeto    

17. Somos mais produtivos quando acordamos cedo    

18. A qualidade de sono é a mesma, independente do horário que vamos dormir    
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19. Podemos dormir a qualquer horário do dia ou da noite    

20. Não ter horário para dormir ou para acordar nos deixa sonolentos.     

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

22. Comer muito antes de dormir nos faz acordar muitas vezes durante a noite    

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

24. Ingerir bebida alcoólica à noite deixa o sono mais leve    

25. A alimentação interfere no sono    

26. Cochilo diurno é recomendado para pessoas com dificuldade em iniciar o sono    

27. Todos os adultos devem dormir cerca de 8h por noite    

28. Podemos compensar o sono perdido dormindo mais na noite seguinte    

29. Crianças entre 6 e 10 anos dormem mais do que os adolescentes    

30. Recomenda-se dormir mais durante os finais de semana para compensar a perda 

de sono durante a semana de estudo 

   

31. Dormir quinze minutos depois do almoço nos deixa mais alerta durante a tarde    

32. Pré - adolescentes, que tem problemas regulares para dormir durante a noite, 

deveriam poder dormir até mais tarde pela manhã 

   

33. Se expor à luz a noite não interfere no sono    

34. Assistir televisão à noite ajuda a dormir melhor    
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Anexo IV 

 

Perguntas objetivas do “Inventário de conhecimentos sobre o sono”  

divididas por categorias e com as respostas consideradas como corretas. 

 
Sentenças V F NS 

 Consequências da privação de sono    

1. Dormir pouco nos torna mais irritadiços e agressivos X   

2. Dormir pouco diminui a nossa capacidade de manter a concentração X   

3. Ficar sem dormir por muitos dias nos faz adoecer X   

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

5. A atenção piora quando dormimos mal X   

6. O comportamento da criança no ambiente escolar é afetado pela qualidade de sono X   

7. Crianças que não dormem bem podem se tornar hiperativas X   

8. Hábito irregular de sono pode aumentar a incidência de sonambulismo na criança  X  

Fisiologia do sono    

9. Nosso coração bate mais devagar quando dormimos X   

10. “Desligamos” o nosso cérebro quando dormimos  X  

11. Todos os animais sonham  X  

12. Os bebês sonham X   

13. Um feto de 7 meses não é capaz de sonhar  X  

14. Mulheres e homens tem diferentes necessidades de sono  X   

15. O sono interfere na memória X   

16. O sono não influência a emoção ou afeto  X  

Horários do sono    

17. Somos mais produtivos quando acordamos cedo  X  

18. A qualidade de sono é a mesma, independente do horário que vamos dormir  X  

19. Podemos dormir a qualquer horário do dia ou da noite  X  

20. Não ter horário para dormir ou para acordar nos deixa sonolentos.  X   

Substancias e atividades que interferem no sono    

21. Tomar um copo de leite com chocolate antes de dormir ajuda a pegar no sono  X  

22. Comer muito antes de dormir nos faz acordar muitas vezes durante a noite X   

23. Atividade física intensa antes de dormir nos faz adormecer mais facilmente  X  

24. Ingerir bebida alcoólica à noite deixa o sono mais leve X   

25. A alimentação interfere no sono X   

26. Cochilo diurno é recomendado para pessoas com dificuldade em iniciar o sono  X  

Duração do sono    

27. Todos os adultos devem dormir cerca de 8h por noite  X  

28. Podemos compensar o sono perdido dormindo mais na noite seguinte  X  

39. Crianças entre 6 e 10 anos dormem mais do que os adolescentes  X  

30. Recomenda-se dormir mais durante os finais de semana para compensar a perda 

de sono durante a semana de estudo 

 X  

31. Dormir quinze minutos depois do almoço nos deixa mais alerta durante a tarde X   

32. Pré - adolescentes, que tem problemas regulares para dormir durante a noite, 

deveriam poder dormir até mais tarde pela manhã 

X   

Influência da luz sobre os horários de sono    

33. Se expor à luz a noite não interfere no sono  X  

34. Assistir televisão à noite ajuda a dormir melhor  X  
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Anexo V  

 

Respostas fornecidas ao Questionário de caracterização da amostra (A) 

 

 
  Figura A.1      Figura A.2 

 

 
Figura A.3 
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Figura A.4 

 

 
Figura A.5 
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Figura A.6 

 

 
Figura A.7 



81 
 

 

 

 
Figura A.8 

 

 
Figura A.9 

 

Respostas fornecidas ao Inventário de conhecimentos sobre o sono (B) 

 

 
Figura B.1 


