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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo investigar a influência da alimentação e da 
cronobiologia na aprendizagem dos alunos, correlacionando com o turno escolar, 
para saber quais os aspectos que podem influenciar no processo educativo, quando 
não se considera os ritmos biológicos e os alimentos ingeridos pelos alunos. . Esta 
pesquisa foi desenvolvida junto aos alunos do 6º ano, do Colégio Estadual Leonel  
Franca  de  Paranavaí.  As  informações  foram coletadas  através  de  questionários 
sobre os tipos de alimentos consumidos e os hábitos de sono. Observou-se nos 
resultados obtidos que alguns alunos do período da manhã vão ao colégio sem 
tomar uma primeira refeição e dos que estudam a tarde, por acordarem no meio da 
manhã, acabam tomando o café fora do horário e não almoçam. Verificou-se que 
treze alunos estudam em horário inapropriado ao seu cronotipo, incompatibilizando 
com melhores  condições  de  vida  dos  estudantes.  A  respeito  da  aprendizagem, 
diagnosticou-se  que  quatro  alunos  que  estudam  em  horário  considerado 
inapropriado,  estão  participando  de  programas  governamentais  para  superar 
dificuldades de aprendizagem. Portanto, uma vez já detectado que a cronobiologia 
pode afetar a alimentação e a aprendizagem dos alunos, quando tratada de forma 
incorreta ou quando ignorada, dessa forma, faz-se necessária a sensibilização dos 
próprios educadores uma vez que o tema ainda é pouco discutido no ambiente 
escolar.
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1 INTRODUÇÃO

O  Programa  de  Desenvolvimento  Educacional  –  PDE  possibilita  aos 

professores da rede pública estadual de educação do Estado do Paraná, subsídios 
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teóricos  e  metodológicos  para  o  desenvolvimento  de  ações  educacionais  que 

resultem em revisão da própria prática pedagógica e, consequentemente mudanças 

qualitativas no cotidiano da escola pública paranaense.

Cronobiologia é a ciência que estuda os relógios biológicos, ou seja, verifica 

as alterações de sono e de disposição física e mental das pessoas. Cada pessoa 

tem seu próprio relógio biológico, sendo determinado geneticamente. Isto explica as 

necessidades que sentimos quanto ao horário de dormir e de nos alimentar, que nos 

é característico (ANDRADE e LOUZADA, 1992). 

Sabe-se, através de estudos cronobiológicos, que as variáveis fisiológicas 

apresentam uma flutuação regular e periódica em sua intensidade ao longo das 24 

horas do dia. Além dessas variações quantitativas, os diversos sistemas fisiológicos 

respondem a um mesmo estímulo de forma diferente, de acordo com a hora do dia 

(MARQUES e MENNA-BARRETO, 2003).

O sono é imprescindível para a manutenção de uma vida saudável. A falta 

e/ou hábitos inadequados de sono repercutem nas atividades de aprendizado dentro 

e fora da escola, e podem causar: diminuição da motivação e concentração, déficit 

de memória, sonolência diurna, alterações de humor, queda da imunidade, entre 

outras (MATIAS, et al. 2004).

Atrasos e sonolência em sala de aula são as manifestações mais comuns da 

falta de sintonia entre os ritmos de sono e os horários escolares. A consequência 

mais comum nesse caso é o rebaixamento do rendimento escolar e os conflitos 

diários entre pai e filho para que este consiga chegar a tempo e dela tirar proveito.

O  organismo  humano  necessita  receber  através  da  alimentação  40  a  45 

elementos indispensáveis para seu bom desenvolvimento. No adolescente, o déficit 

de um ou mais nutriente causa prejuízo a algumas funções orgânicas, levando ao 

aparecimento  de  doenças,  e  tendo  como  conseqüência  um  indivíduo  menos 

produtivo e incapacitado para determinadas atividades, inclusive na escola.

Estudos mostram que no Brasil, o número de crianças que vai à escola sem 

ter ingerido um bom café da manhã chega à média de 30-40%, e isso ocorre em 

todas as  classes sociais  inclusive  nas mais  favorecidas.  Os hábitos  alimentares 

dessas crianças estão centrados no consumo excessivo de alimentos pobres em 
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nutrientes e ricos em corantes, como salgadinhos, sanduíche, chocolate, doces e 

refrigerantes (SALGADO, 2010). 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo investigar a influência 

da alimentação e da cronobiologia na aprendizagem dos alunos, correlacionando 

com  o  turno  escolar,  para  saber  quais  os  aspectos  que  podem  influenciar  no 

processo educativo, quando não se considera os ritmos biológicos e os alimentos 

ingeridos pelos alunos.

2 DESENVOLVIMENTO

A intervenção pedagógica transcorreu em forma de aulas, porém em contra 

turno e foi  estruturada em sete encontros semanais. A pesquisa foi desenvolvida 

com discentes do 6º ano do Colégio Estadual Leonel Franca de Paranavaí, num total 

de 76 participantes.

2.1 Cronobiologia e Ritmos Biológicos

A pesquisa foi realizada através do uso de questionário adaptado por pesqui-

sadores da USP com o objetivo de verificar as alterações de sono e da disposição fí -

sica e mental dos alunos do 6º ano, e desta forma poder identificar seus cronotipos.

De acordo com Marques e Menna-Barreto (2003) os cronotipos podem ser 

classificados como matutinos, que relacionam indivíduos moderadamente matutinos 

(MM)  e  definitivamente  matutinos  (DM).  Vespertinos,  que  relacionam  indivíduos 

moderadamente vespertinos (MV) e definitivamente vespertinos (DV) e cronotipos 

classificados  como intermediários,  que  são  aqueles  que  se  adaptam a  diversos 

horários do dia. 

O questionário foi elaborado com vinte questões e aplicado aos 76 alunos 

avaliados, sendo que 54 estudam no período da manhã e 22 estudam no período da 

tarde. Os resultados revelaram que dos 76 alunos entrevistados, 21 apresentaram 
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perfil moderadamente matutino, 17 moderadamente vespertinos e 38 intermediários, 

conforme podemos observar na figura 1.

FIGURA 1: Cronotipo dos alunos do 6º ano.

Os indivíduos classificados como matutinos dormem e acordam cedo. São 

muito produtivos para os trabalhos físicos e mentais no período da manhã e boa 

parte da tarde. Porém, no período noturno,  em especial,  após as 22 horas,  têm 

dificuldade para ficar acordado. Paradoxalmente, os indivíduos vespertinos dormem 

tarde  e  acordam  tarde,  esboçando  maior  produtividade  à  tarde  e  a  noite.  Os 

indivíduos intermediários situam-se entre os matutinos e vespertinos. Os dados da 

pesquisa evidenciaram que 50% dos alunos entrevistados, são intermediários, ou 

seja, se adaptam tanto no período da manhã como no período da tarde. No entanto 

os  demais  50%  podem  estar  estudando  no  período  menos  adequado  ao  seu 

cronotipo, por conseguinte, reduzindo a aprendizagem.

De  acordo  com  Gomes  et  al.  (2008)  apud Testu  (1991)   o  investimento 

orgânico e comportamental de uma tarefa escolar não é o mesmo nas diferentes 

horas do dia. Modificações de programas levando em consideração esses fatores 

têm  sido  testadas  com  sucesso.  Desta  forma  o  planejamento  de  atividades 

escolares  pode  e  deve  ser  visto  sob  um  prisma  cronobiológico.  Isso  significa 

organizar  atividades  de  modo  a  contemplar  momentos  de  maior  ou  menor 

rendimento  nas  tarefas  escolares,  seja  do  ponto  de  vista  dos  alunos  ou  dos 

professores. 

Detectou-se que dos 54 alunos entrevistados que se encontram matriculados 

no período da manhã, diagnosticou-se que 17 são moderadamente matutino, nove 

moderadamente vespertinos e 28 são intermediários, conforme se visualiza na figura 
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2. Verificou-se que 17% dos alunos possuem cronotipo moderadamente vespertino, 

e possivelmente poderiam obter um melhor rendimento escolar caso estudassem no 

período da tarde. 

FIGURA 2: Cronotipo dos alunos do 6º Ano - Período da manhã.

Referindo-se  os  resultados  da  avaliação  dos  22  alunos  que  estudam  no 

período  da  tarde,  constatou-se  que  quatro  são  moderadamente  matutinos,  oito 

moderadamente vespertinos e dez são intermediários (FIGURA 3). Como se pode 

observar,  a  porcentagem  de  alunos  que  possivelmente  teriam  um  melhor 

aprendizado se optasse em estudar no período da manhã é de 18%, pois possuem 

cronotipo moderadamente matutino, porém estudam no período da tarde. 

FIGURA 3: Cronotipo dos alunos do 6º ano – Período da tarde.

Para Bertoli et al., (2002) e Mello et al., (2005) percepção, atenção e memória  

são importantes para o aprendizado. Se o aluno estudar em horário compatível com 

seu cronotipo, esse processo será facilitado. Conflitos entre o biológico e o social 
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podem comprometer a qualidade do aprendizado.

2.1.1 Relógio biológico

O tema relógio biológico foi discutido com aos alunos, mostrando que cada 

pessoa tem seu próprio  relógio  biológico,  sendo determinado geneticamente.  As 

necessidades  que  sentimos  quanto  ao  horário  de  dormir  e  de  nos  alimentar,  é 

característico  de  cada  indivíduo.  Para  avaliar  o  relógio  biológico,  foi  realizado o 

inventário do sono, onde, cada aluno descreveu detalhes do seu dia a dia. Pode 

apontar a hora de acordar nos dias de aula e finais de semana. Hora do banho, das  

brincadeiras, a soneca do dia, enfim, uma análise de atividades que na maior parte 

das  vezes  é  realizado  de  forma  inconsciente,  sem  levar  em  consideração  as 

necessidades do organismo. 

Averiguando o inventário do sono dos 76 participantes, notou-se que, todos 

os  alunos  do  período  matutino  acordam  entre  as  6  e  7  horas.  Por  outro  lado, 

somente  19% dos  alunos  do  período  vespertino  acordam nesse  horário  e  70% 

acordam entre 8 e 10 horas e os demais 11% acordam entre as 10 e 12 horas. 

Quando não há aulas, os alunos do período matutino acordam um pouco mais tarde,  

sendo 35% entre as 7 e 9 horas, 39% entre 9 e 10 horas, e 23% entre 10 e 12 horas.  

Os alunos do vespertino também modificam seus hábitos nos finais de semana, 33% 

acordam entre 7 e 9 horas, 26% acordam entre 9 e 10 horas e os outros 41% 

acordam entre 10 e 12 horas. Todos os alunos analisados gostariam de acordar um 

pouco mais tarde, sendo que 34% gostariam de acordar entre 7 e 9 horas, 18% 

gostaria de acordar entre 9 e 10 horas, 39% gostaria de acordar entre 10 e 12 horas 

e os outros 9% gostariam de acordar depois das 12 horas.

Quanto ao horário de dormir, a maioria dos alunos que estudam no período 

da manhã vai dormir entre as 20 e 22 horas (44%), entre 22 e 24 horas (41%) e 

depois das 24 horas (15%). Os alunos do período vespertino vão dormir um pouco 

mais tarde sendo: 36% entre 20 e 22 horas, 45% entre 22 e 24 horas e 19% depois  

das 24 horas. Nos finais de semana ocorre pequena alteração nesses horários. No 

matutino 71% dormem entre 22 e 24 horas, 3% entre 24 e 2 horas e 26% depois das 

2 horas da manhã. No vespertino 48% dormem entre 22 e 24 horas, 26% entre 24 e 
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2 horas e os outros 26 % dormem depois das 2 horas da manhã.

De acordo com Carskadon (1990) após os 11 anos a duração do sono torna-

se cada vez maior no final de semana do que em dias letivos, fenômeno conhecido 

como padrão de restrição-extensão do sono, que resulta em privação do sono e é 

geralmente  acompanhado  por  aumento  da  sonolência  diurna  de  acordo  com  o 

avanço da puberdade.  O autor  argumenta  que os sonos irregulares de dormir  e 

acordar são sempre negativamente associados com o desempenho escolar.

Questionados quanto à satisfação no horário das aulas, 93% dos alunos do 

período da manhã gostariam que as aulas iniciassem às 8 horas e os demais alunos 

acham que o horário está bom. Os alunos do período vespertino revelam que o 

horário deles é apropriado. 

Quanto ao uso do despertador, detectou-se que 94% os alunos do período da 

manhã utilizam esse método para acordarem, os demais alunos acordam sozinhos. 

No  vespertino,  como  levantam mais  tarde,  48% usa  o  despertador  e  a  maioria 

acorda automaticamente.

A maioria dos alunos matutinos (58%) tem dificuldade em acordar e 44% dos 

alunos vespertinos apresentam esta dificuldade. 

Analisando as os resultados da pesquisa apresentada até o momento, nota-

se  que os  alunos gostam de estudar  no  período matutino,  no  entanto,  há  certa 

dificuldade para dormir e acordar cedo. Ao verificar as notas médias desses alunos, 

denota-se que os alunos do período matutino possuem um rendimento maior que os 

do período vespertino. Dos 54 alunos pesquisados do período matutino, 83% estão 

estudando no período certo e 17% dos alunos poderiam melhorar o rendimento se 

trocassem de turno. Dos 22 alunos do vespertino, 14 demonstraram interesse em 

estudar  no  período  da  manhã,  entre  estes,  quatro  afirmam  ter  dificuldade  em 

acordar,  o  que  acarretaria  em prejuízo  a  troca  do turno.  O restante  dos alunos 

vespertinos gosta de estudar a tarde e estão no horário correto com seu cronotipo.

A  discussão  sobre  os  hábitos  de  sono  é  particularmente  relevante  para 

adolescentes, tendo em vista, as modificações corporais e emocionais próprias da 

puberdade que também se manifestam na forma de alterações dos padrões de sono 

às  quais,  por  sua  vez,  constituem  crescente  preocupação  no  âmbito  da  Saúde 

Pública  e  da  Educação  (ANDRADE  e  LOUZADA,  1992;  LOUZADA  e  MENNA-
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BARRETO, 2007). 

Estes autores ainda afirmam que à medida que o adolescente se desenvolve 

e começa a se relacionar com o meio de forma mais independente,  ocorre uma 

mudança na sua rotina de vida. As novas atividades realizadas tomam o lugar do 

sono. É também frequente o aumento da carga de trabalho escolar com a idade.  

Adicionalmente, o deslocamento do sono para horários mais tardios esta vinculada 

às alterações orgânicas que ocorre durante a puberdade.

2.2 Alimentação

Orientar  os adolescentes sobre hábitos alimentares saudáveis e educação 

nutricional é fundamental, já que é neste período que adquirem a maior parte dos 

hábitos que carregam para vida adulta.

Um dos fatores predominantes da má alimentação de pré-adolescentes no 

período da manhã é o fato de acordarem em cima da hora do horário das aulas e  

para não se atrasarem vão à escola sem ter ingerido um bom café da manhã. A 

nutrição inadequada é um obstáculo à aprendizagem e, por isso,  uma educação 

nutricional e o incentivo às boas práticas devem começar em casa e na infância,  

para que a capacidade intelectual não seja comprometida por uma má alimentação. 

De acordo com Tirapegui (2002), as atividades escolares podem interferir nos 

hábitos  alimentares,  devido  à  grande  mudança  de  rotina,  onde  os  adolescentes 

passam a levantar  mais cedo e ter  seus horários de refeições alterados,  muitas 

vezes deixando de fazer as principais refeições, como o café da manhã, que deve 

ser composto de alimentos variados para suprir  energia e nutrientes necessários 

para o início do dia. 

Diante da literatura, ficou exposto que alguns hábitos alimentares possibilitam 

o bom desempenho escolar,  aumentando a disposição e a concentração. Com o 

intuito  de verificar estes hábitos alimentares foram elaboradas algumas questões 

sobre alimentos e aplicado aos 76 alunos em estudo, destes 54 do período matutino 

e 22 do período vespertino. 

A figura 4 ilustra a quantidade de alunos matutinos que cultivam o hábito de 
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fazer as seis refeições ao dia. Analisando os resultados percebe-se que 20 vão para 

a escola sem tomar café da manhã. No intervalo das aulas 24 alunos não comem 

nada.  Cinco  alunos  confirmam  que  não  almoçam.  Quanto  ao  jantar,  44  alunos 

jantam e 13 alunos tomam um lanche antes de dormir. Em suas considerações Lima 

(1983), relata que os estudantes, que se privam do desjejum, tendem a consumir 

alimentos altamente calóricos e sem importância nutricional nos intervalos das aulas, 

podendo  levar  ao  sobrepeso  e  níveis  elevados  de  colesterol  sanguíneo,  fatores 

predisponentes de doenças numa idade mais avançada.

   FIGURA 4: Refeições realizadas ao dia dos alunos do 6º ano do período 
matutino.

Referindo-se aos hábitos dos alunos que estudam no período vespertino a 

realizarem as seis  refeições ao dia,  podemos constatar  na  figura  5  que dos 22 

alunos entrevistados, 50% não tomam café da manhã e justificam o ato por levanta 

depois das dez horas,  então consideraram como lanche da manhã.  Neste caso, 

nove dos alunos que disseram não tomar café da manhã,  tomam o lanche.  Em 

decorrência,  o  almoço fica prejudicado,  por  conseguinte,  vão para escola sem o 

almoço. Já no intervalo das aulas 17 dos alunos ingerem algum tipo de alimento. 

Quanto ao jantar, 15 alunos jantam e seis alunos tomam um lanche antes de dormir.
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   FIGURA 5: Refeições realizadas ao dia dos alunos do 6º ano do período 
vespertino.

D’Auria (2007) afirma que uma alimentação deficiente pode levar o aluno a 

momentos  de  apatia,  inquietação  e  desatenção,  reduzindo  drasticamente  seu 

aproveitamento.

Acrescenta-se a estes dados, o levantamento realizado para saber como é a 

alimentação dos alunos enquanto estão no colégio, ou seja, se comem a merenda 

ofertada pela escola, que normalmente é orientada por nutricionistas, se compram 

na cantina ou trazem de casa.  O resultado estão registrados nas figuras 6 e 7. 

Diante dos resultados, pode-se constatar que a maioria dos alunos leva lanche de 

casa e poucos são os que comem merenda escolar,  indiferente  do período que 

estudam. 

FIGURA 5: Lanche dos alunos do 6º ano do período da manhã.

A merendeira da escola foi  questionada sobre as observações dos hábitos 

alimentares  dos  alunos  e  ela  revela  informações  que  coincidem  com  os  dados 
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obtidos na pesquisa com os alunos.

FIGURA 6: Lanche dos alunos do 6º ano do período da tarde.

Para Pipitone (1995) as atividades educativas em nutrição desenvolvidas no 

ambiente  escolar  não  tem  conseguido  atingir  seus  objetivos.  Esta  afirmação 

evidencia os dados obtidos nesta pesquisa.

Vale ressaltar  que o intervalo das aulas do 6º  ano começa cinco minutos 

antes  do  intervalo  geral,  para  que  os  pequenos  consigam pegar  a  merenda  ou 

comprar um lanche, sem serem empurrados pelos alunos maiores. 

Para Neutzling et al (2007) longos períodos em jejum reduzem a atenção e 

atrapalham o aprendizado, por isso, o café da manhã, para quem estuda de manhã 

e o almoço para estudantes do período da tarde são de extrema importância para o 

bom desempenho escolar. A alimentação desses alunos deve obedecer a algumas 

preocupações com a saúde e com a aprendizagem. Deve-se observar a qualidade e 

a  quantidade  dos  alimentos  ingeridos  no  período  que  antecede  sua  entrada  no 

colégio  e  durante  sua  permanência.  Os  hábitos  alimentares  exercem  grande 

influência sobre o crescimento, desenvolvimento e saúde em geral dos indivíduos, 

principalmente na adolescência.

O  organismo  humano  necessita  receber  através  da  alimentação  40  a  45 

elementos indispensáveis para seu bom desenvolvimento. No adolescente, o déficit 

de um ou mais nutriente causa prejuízo a algumas funções orgânicas, levando ao 

aparecimento  de  doenças,  e  tendo  como  consequência  um  indivíduo  menos 

produtivo  e  incapacitado  para  determinadas  atividades.  Diante  desta  afirmação 
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fizemos um levantamento de quais alimentos compõe o cardápio atual destes alunos 

no café da manhã (FIGURA 8), almoço e jantar (FIGURA 9). 

FIGURA 7: Alimentos consumidos pelos alunos no café da manhã.

Os  resultados  evidenciam  que  no  café  da  manhã  o  carboidrato  mais 

consumido é o pão, sendo que estes alunos não possuem o hábito de comer frutas. 

E poucos alunos consomem o leite no café da manhã, sendo substituído pelo café. 

Quanto as principais refeições, pediu-se que os participantes relatassem o 

que normalmente comem no almoço e jantar, e observou-se que não há variação no 

cardápio diário dos mesmos, e ainda, dos 76 alunos entrevistados, metade não têm 

o  hábito  de  comer  hortaliças  e  frutas.  E  entre  os  que  citaram  as  frutas,  se 

restringiram a laranja e banana.

FIGURA 8: Principais alimentos ingeridos no almoço e jantar.
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Sobre o questionamento se os alunos mastigam chicletes, balas, chocolates, 

pirulitos e chips durante as aulas, 53% dos alunos responderam que sim (FIGURA 

10).

FIGURA 90: Alunos que consomem guloseimas durante as aulas.

Para verificar os hábitos alimentares, foi elaborada uma lista com alimentos 

variados  que  deveriam  estar  presentes  na  alimentação  do  adolescente,  como 

alimentos ricos em proteína e carboidratos, e ainda aqueles não fazem falta na dieta 

alimentar e, no entanto estão frequentes na mesa do brasileiro.  O aluno deveria 

destacar os alimentos presentes na lista os quais fazem parte do dia a dia em suas 

casas (FIGURA 11).
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FIGURA 11: Alimentos ingeridos semanalmente pelos alunos do 6º ano.

Este resultado verificou que os alunos não valorizam aos nutrientes presentes 

nos alimentos ingeridos. Eles comem para não terem fome. Não costumam variar o 

cardápio.

Mudando  alguns  hábitos  alimentares  é  possível  melhorar  o  desempenho 

escolar,  aumentando  a  disposição  e  a  concentração,  além  de  aproveitar  os 

benefícios  adquiridos  pela ingestão de alimentos  ricos  em nutrientes e vitamina, 

como uma boa memória e um sono tranquilo (D’ÁURIA, 2007).

Nenhum alimento isoladamente contém todos os nutrientes, a melhor maneira 
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se assegurar uma dieta saudável é incluir uma ampla variedade de alimentos nas 

refeições diárias e evitar sal em excesso e alimentos ricos em gordura saturada e 

colesterol. Consumir doces com moderação e incluir cereais, frutas e verduras na 

dieta (ricos em fibras, vitaminas e minerais).

Para ilustrar o assunto pesquisado junto aos alunos, foi exibido e discutido o 

documentário intitulado “Evolução pela Alimentação” produzido pela Discovery onde 

retrata as transformações que ocorrem no corpo dos seres humanos de acordo com 

as mudanças na alimentação. E na sequência foi trabalhado o conceito da pirâmide 

alimentar.

Nessa atividade  foi  explicado que as  divisões da  pirâmide  representam a 

quantidade de certos alimentos que devemos comer diariamente. Uma pirâmide em 

branco foi  fornecida aos alunos,  juntamente com imagens recortadas de revistas 

contendo  diferentes  tipos  de  alimentos  para  que  preenchessem  a  pirâmide.  Os 

alunos  fizeram  a colagem,  levando  em  consideração  que  de  acordo  com 

Homecareplus  (2007)  a  base  da  pirâmide  apresenta  alimentos  do  grupo  dos 

carboidratos,  sendo que  logo acima temos os  grupos dos  minerais,  vitaminas e 

fibras, representadas pelas frutas verduras e legumes. O terceiro nível, pelo grupo 

de proteínas e sais minerais, ao qual pertence o leite e seus derivados, as carnes e 

os feijões. No topo da pirâmide temos o grupo dos lipídios, cujo consumo deve ser 

moderado e requer atenção especial, por fornecer grande quantidade de gorduras e 

poucos nutrientes.

Baseado do que aprenderam sobre a pirâmide alimentar, os alunos montaram 

sua própria pirâmide e posteriormente elaboraram um cardápio para as principais 

refeições  diárias  utilizando  os  conceitos  adquiridos  na  construção  da  pirâmide 

alimentar.

Para concluir essa etapa foi exibido e discutido o filme “Ratatouille”. Este filme 

conta a história de um rato chamado Remy que sonha em ser chefe de cozinha, vai  

morar nos esgotos de Paris, embaixo de um famoso restaurante, local ideal para um 

rato praticar.
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2.3 Cronobiologia, Alimentação e Aprendizagem

Verificou-se que nove alunos que estudam no período da manhã, apresentam 

o cronotipo moderadamente vespertino e possivelmente se concentrariam melhor se 

trocassem o turno das aulas. O mesmo acontece com quatro alunos do período da 

tarde, que apresentaram o perfil moderadamente matutino. 

A análise sobre os hábitos alimentares e a aprendizagem destes alunos de-

monstrou que dos nove alunos que estudam de manhã, sete acordam com muita di-

ficuldade, utilizando o despertador e vão para a escola sem tomar o café da manhã. 

No intervalo das aulas tomam a merenda e algumas vezes ainda compram algum 

tipo de doce na cantina. Quanto ao almoço, somente dois não realizam esta refei-

ção, relatando que sentem fome um pouco mais tarde. 

A pedagoga do período da manhã foi entrevistada para verificar como é o 

comportamento destes alunos com relação às normas do colégio. Relatou que no úl-

timo trimestre de 2011, os nove alunos já ultrapassaram o limite permitido (três ve-

zes no mês) de chegada tarde para o início da primeira aula. Acrescentou ainda, que 

quando o limite de chegada tarde é ultrapassado, os pais têm que comparecer no 

colégio para explicar os motivos. Dentre os principais motivos, apresenta-se a dificul-

dade em tirá-los da cama para irem à escola. 

Diante dos fatos relatados, foi questionada por que estes alunos estão matri -

culados no período da manhã, já que não conseguem acordar. A resposta obtida foi 

à conveniência familiar, em alguns casos, por ser melhor para a mãe, em outros,  

para ir com o irmão mais velho que já estuda neste período. Em nenhum momento 

foi considerado o que seria melhor para os alunos.

Quanto à aprendizagem, pode-se verificar que os nove alunos foram encami-

nhados para sala de apoio de matemática e português, em contra turno, por apre-

sentarem dificuldades com estas disciplinas e déficits de atenção.

Verificou-se que os quatro alunos que estudam a tarde e que poderiam me-

lhorar o desempenho no período da manhã, não sofreram tanto prejuízo, tendo em 

vista que acordam cedo, brincam e se alimentam normalmente, vão para a escola 

sem atrasos e a sonolência só se apresenta quando já estão em casa, ou seja, dor-
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mem cedo. Quanto à aprendizagem, um destes alunos frequenta a sala de apoio de 

português e matemática no período da manhã. Outro aluno frequenta a sala de re-

curso, por ter sido diagnosticado pela psicopedagoga como hiperativo e os outros 

dois apresentam normalidade na aprendizagem. 

Destes quatro alunos que estudam a tarde e que poderiam ter melhor rendi-

mento estudando no período da manhã, verificou-se junto a família que os mesmos 

estão matriculados a tarde simplesmente por não ter vaga no período da manhã, no 

ato da matrícula. Nesse contexto, pode-se dizer que na organização dos horários 

das atividades da escola, não é levado em conta que os alunos e professores pos-

suem características cronobiológicas distintas. Ao contrário, a escola é programada 

para uma sociedade matutina e homeostática, onde supostamente todos os horários 

do dia são ideais para o aprendizado, dependendo apenas da competência e moti -

vação dos docentes e discentes. [...] Os responsáveis pela educação precisam com-

preender as diferenças cronobiológicas que afetam o desempenho humano, pois 

elas podem somar positivamente quando corretamente tratadas, ou tornar mais ex-

tensa a lista de causas de fracasso escolar, quando ignoradas (LOUZADA e MEN-

NA-BARRETO, 2007).

Em relação  à  escola,  a  preocupação  com o sono do aluno  deveria  estar 

presente  nas propostas  pedagógicas,  no  entanto,  em geral  a  existência  de  dois 

turnos  de  acordo  com Louzada  e  Menna-Barreto  (2007)  ocorrem em função  da 

necessidade  de  um  maior  aproveitamento  do  espaço,  pois  não  seria  possível 

acomodar todos os alunos matriculados em apenas um período.

Momentos que merecem atenção são os transitórios, principalmente aqueles 

que se dão do 5º ano para o 6º ano do Ensino Fundamental e do 9º ano do Ensino  

Fundamental para a 1ª série de Ensino Médio. Além do desafio de enfrentar novas 

disciplinas e professores, há muitas vezes, um aumento das exigências acadêmicas. 

[...] “Nessas situações os alunos tem que acelerar seus ritmos, como se estivessem 

andando  na  contramão,  contrariando  a  tendência  característica  dessa  etapa  do 

desenvolvimento [...] O aumento de 45 minutos no horário de início das aulas já é o 

suficiente  para  acentuar  a  privação  de  sono  nos  adolescentes  e  para  afetar  o 

desempenho escolar dos alunos” (LOUZADA e MENNA-BARRETO, 2007).
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cronobiologia, apesar de ser uma ciência muito nova, tem se mostrado 

muito importante, pois através dela se podem elucidar várias dúvidas a respeito do 

maior ou menor rendimento de um indivíduo em diferentes momentos do dia. Quan-

do um indivíduo realiza suas atividades em horários contrários ao seu cronotipo, 

além de não alcançar o rendimento esperado, provoca implicações em sua qualida-

de de vida, como problemas de memorização, humor, distúrbios de sono e distúrbios 

psicológicos, entre outros.

Verificou-se que os alunos gostam de estudar no período matutino, mas há 

certa dificuldade para irem dormir cedo e acordarem cedo.

Quanto à alimentação, observou-se que alguns alunos do período da ma-

nhã, vão para o colégio sem tomar uma primeira refeição e dos que estudam à tar -

de, por acordarem no meio da manhã, acabam tomando o café fora do horário e não 

almoçam. Em síntese, não importa o horário de ir para escola, mas é unânime em 

todos os questionários certo descaso quanto ao valor nutritivo das refeições, não 

gostam de variar os alimentos e comem para não terem fome, sem se importar com 

o benefício ou não de cada alimento.

Este estudo mostra que é necessário trabalhar a questão dos hábitos ali-

mentares, procurando aumentar a proporção de alunos que diariamente toma as 

principais  refeições,  incluir  o  consumo de  alguns  alimentos  no cardápio  e  ainda 

acrescentar frutas na alimentação diária. E ainda, diminuir consumo de balas, chicle-

tes e doces em geral.  

Evidencia-se que somente estas atividades desenvolvidas junto ao 6º ano 

não provocarão mudanças expressivas no cardápio, no entanto, integrar educação 

nutricional e a sala de aula é de fundamental importância no processo da mudança, 

mostrando a importância de comer de tudo um pouco.

No  entanto,  não é  somente  a  alimentação  que  interfere  no  rendimento 

escolar, os hábitos do sono também alteram o processo ensino e aprendizagem. 

Em situações muito parecidas, os estudantes podem apresentar dificuldades 

de atenção, apatia ou agitação psicomotora, déficit de memória, instabilidade afetiva 
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e dificuldades para pensar, causando muitas implicações negativas para a aprendi-

zagem. 

Quanto aos alunos estudando em horário impróprio ao aprendizado, o gestor 

do estabelecimento foi informado, para estudar junto à equipe pedagógica, formas 

de reverter à situação e ainda informar a família sobre os resultados encontrados, 

tendo em vista que a família autorizou os mesmos a participarem deste estudo. 

Para  ação  futura,  sugeriu-se  ao  gestor  que  seja  aplicado  o  teste  de 

cronobiologia, no início do ano letivo, aos alunos que estão ingressando no 6º ano, 

assim,  utiliza-se  mais  este  instrumento,  para  identificar,  futuras  dificuldades  de 

aprendizagens que possa ocorrer com os mesmos. 

Portanto,  uma  vez  já  detectado  que  a  cronobiologia  pode  afetar  a 

alimentação e a aprendizagem dos alunos, quando tratada de forma incorreta ou 

quando  ignorada, sugere-se  que  a  necessidade  da  sensibilização  dos  próprios 

educadores uma vez que o tema ainda é pouco discutido no ambiente escolar.
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