


 
 

 
Título: DORMIR TAMBÉM SE APRENDE. ESTUDO DA EFICÁCIA DO USO DE 
MAPAS CONCEITUAIS PARA O ENSINO DE SONO SOB ENFOQUE 
BIOLÓGICO INTERDISCIPLINAR 

 
Autor: Dalgima Gasparino 

 
Disciplina/Área: Biologia 

Escola de Implementação do Projeto e sua localização: Colégio Estadual 
Unidade Polo  

 
Município da escola: Campo Mourão 

 
Núcleo Regional de Educação: Campo Mourão 

 
Professor Orientador: Débora de Mello Gonçales Santana 

 
Instituição de Ensino Superior: Universidade Estadual de Maringá 

 
Relação Interdisciplinar: Biologia, História, Geografia, Sociologia. 

 
Resumo 
Um dos grandes problemas enfrentados pelos alunos e professores em sala de 
aula é o sono, portanto o estudo desta temática nas escolas é muito importante. 
Estudar os aspectos biológicos, sociais e culturais do sono, tendo como 
metodologia o uso de mapas conceituais permite que o aluno possa 
compreender o tema de forma organizada e significativa, além de aprender um 
mecanismo de aprendizagem que auxilie na construção de conceitos. Além 
disso, ao conhecer os mecanismos que interferem no sono, professores e alunos 
estarão aptos a promover mudanças nos hábitos de vida, amenizando esse 
problema que afeta todo o ambiente escolar. Para tanto, será desenvolvida 
nesta unidade didática atividades de reflexão, construção de diagramas, 
esquemas, interação e produção escrita, utilizando como recursos didáticos 
figuras, músicas, poemas, trabalho em grupo, debate, textos e animações. O 
estudo será orientado pela teoria da aprendizagem significativa de David 
Ausubel e a organização de conceitos de Joseph Novak.  
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1. APRESENTAÇÃO 

 

O sono em sala de aula constitui um dos grandes problemas enfrentados pelos 

alunos e professores, o que muitas vezes reflete diretamente na aprendizagem, sendo de 

fundamental necessidade conhecer os mecanismos biológicos, sociais e culturais desse 

tema que muitas vezes não é levado em consideração quando se pensa em 

aprendizagem.  

Especialmente entre os adolescentes, desajustes na duração e qualidade do  

sono afetam significativamente sua qualidade de vida e desempenho escolar,. A falta de 

hábitos adequados de sono pode acarretar dificuldade de concentração na realização de 

tarefas, pior desempenho escolar, alterações de humor e sonolência diurna, dentre outros 

problemas. Assim, ao conhecer os processos biológicos, sociais e culturais do sono 

poderemos promover aos estudantes atitudes adequadas aos hábitos de sono. 

(LOUZADA e MENNA-BARRETO, 2007) 

No ambiente escolar é necessário que haja maior difusão de conhecimentos 

científicos relacionados ao sono, bem como sua relação com os mecanismos de 

aprendizagens. Além disso, metodologias adequadas ao ensino devem ser estudadas, de 

maneira que venham contribuir para a eficácia do ensino e aprendizagem. Portanto, esta 

unidade didática apresenta uma proposta de sistematização do uso de mapas conceituais 

para a abordagem do sono com estudantes do ensino médio, contribuindo para uma 

aprendizagem significativa deste tema. 

Portanto, ao utilizar este material, espera-se que os alunos possam compreender 

os conceitos biológicos necessários ao mecanismo do sono, bem como analisar a 

contribuição da técnica de mapas de conceito na aprendizagem significativa. Espera-se 

que sejam capazes de organizar seu conhecimento e sejam incentivados à pesquisa 

coletiva e individual, possibilitando assim, sua participação ativa no processo de 

aprendizagem, além de permitir a prática da mediação pelo professor frente aos 

conteúdos estudados. 

Outra problemática em relação à aprendizagem é a falta de sistematização correta 

dos estudos/conceitos nos textos elaborados pelos alunos, portanto a orientação na 

produção de textos após a utilização de mapas de conceitos é de fundamental 

importância na utilização desse material, bem como, a utilização de diferentes fontes de 

pesquisa que possam contribuir na aprendizagem significativa. 



2. MATERIAL DIDÁTICO 

 

2.1 O Tempo 

Todos os dias quando acordo 
Não tenho mais 

O tempo que passou 
Mas tenho muito tempo 

Temos todo o tempo do mundo... 
 

((Legião Urbana – Tempo Perdido – www.vagalume.com.br) 

 

 Todos nós conhecemos o tempo; contudo, quando o encaramos mais 

profundamente, este grande mistério do universo físico é um enigma completo. 

(GALAMBOS, 1965). 

 O tempo é uma questão fundamental para a nossa existência. Os humanos 

e os demais animais relacionam-se com a natureza em uma interação adaptativa, 

permeada pela dimensão física chamada tempo. O ritmo de claro e escuro, 

produzido pelo sol, divide o tempo em seus mais nítidos períodos.  

Inicialmente, os primeiros homens a habitarem a terra determinaram a 

contagem do tempo por meio da constante observação dos fenômenos naturais. 

Dessa forma, as primeiras referências de contagem do tempo estipulavam que o 

dia e a noite, as fases da lua, a posição de outros astros, a variação das marés ou 

o crescimento das colheitas pudessem medir “o quanto de tempo” se passou.  

(RAINER SOUZA, ?)  

 

 



 

 

 

 

O estudo do tempo denominado de Cronologia é uma das invenções 

fundamentais da espécie humana o que permite que a civilização consiga, até os 

dias de hoje, controlar e organizar sua vida e suas atividades. Atualmente, 

quando queremos medir o tempo basta apenas olhar no relógio, celular ou 

qualquer outro aparelho eletrônico que estiver ao nosso alcance. As informações 

das horas do dia estão cada vez mais disponíveis. Mas, nem sempre foi assim. 

Para compreendermos este costume tão cotidiano é preciso voltar aos primórdios 

da humanidade. 

 Na pré-história no período Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada a cerca 

de 2,5 milhões a.C. os homens eram essencialmente nômades e caçadores, a 

posição dos astros e suas periodicidades eram usadas para saber quando a Lua  

mudaria, em que períodos as diversas estações da natureza aconteciam e qual 

sua influência no comportamento e migração dos animais para que a caça e a 

pesca pudessem ser bem sucedidas, pois uma caçada mal sucedida poderia 

comprometer sua alimentação e a de seu bando, consequentemente, sua espécie 

estaria em perigo. (PAULA, 2010)   

Já no período Neolítico também conhecido como período da Pedra Polida 

(10.000 a C.), a agricultura e a domesticação dos animais começaram a ser 

desenvolvida. As primeiras aldeias eram criadas próximas a rios, de modo a 

usufruir da terra fértil e água para homens e animais. Neste período, o trabalho 

passa a ser dividido entre homens e mulheres, os homens cuidavam da 

segurança, caça e pesca, enquanto as mulheres plantavam, colhiam e educavam 

os filhos. A disponibilidade de alimento permitia também às populações um 

aumento do tempo de lazer. 

Atividade 1: Em grupos de três alunos discuta e anote sua opinião sobre: 

“Porque temos necessidade de contar o tempo? Porque estamos tão presos 

ao relógio?” 

 

http://www.infoescola.com/sistema-solar/lua/
http://www.infoescola.com/historia/a-origem-da-contagem-do-tempo/
http://www.infoescola.com/pre-historia/periodo-neolitico/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lazer


No entanto, as atividades de arar a terra, semeá-la e o período de colheita 

precisavam de medidas de tempo precisas para que os períodos mais favoráveis 

fossem observados, possibilitando que a agricultura fosse completada com 

sucesso, garantindo o prosseguimento da espécie em um dado local. Assim, os 

fenômenos naturais repetitivos tornaram-se os fatores fundamentais para medir o 

tempo sendo, portanto, a ferramenta mais favorável naquele momento onde 

despontava o início da nossa civilização. Os fenômenos periódicos mais utilizados 

foram os movimentos dos corpos celestes e, a partir daí, estes fenômenos 

passaram a determinar as estações do ano, os meses e os anos. (PAULA, 2010)   

Lidamos com as noções de tempo e espaço no nosso cotidiano sem nos 

darmos conta delas. E, no entanto, essas noções foram se construindo ao longo 

da história, em função de exigências sociais e técnicas. Como vimos, desde 

tempos remotos, o homem mede o tempo pela observação da natureza e dos 

planetas. Mais tarde, surgiram os relógios de sol, de areia e de água. É claro que 

nenhum deles marcava o tempo com muita precisão, no entanto, a rotina de 

nossos antepassados não exigia esse tipo de rigor. (SOALHEIRO, 2004)  

 

 

 

 

 

 

2.2  TEMPO E ORGANISMOS VIVOS 

O tempo perguntou pro tempo 
 quanto tempo o tempo tem. 

O tempo respondeu pro tempo  
que o tempo tem tanto tempo 
 quanto tempo o tempo tem. 

ATIVIDADE 2:  Em grupo de aproximadamente quatro alunos pesquisem como 

era o funcionamento do relógio de sol, de areia e de água. Faça suas anotações 

para posterior debate com os colegas da turma. 

SUGESTÃO: Que tal montar um relógio de sol, de areia e de água. Pesquise na 

página www.google.com e www.youtube.com e veja como é divertida e simples a 

montagem desses relógios. 

 

http://cienciahoje.uol.com.br/alo-professor/ch-na-escola/volume-7-tempo-espaco
http://www.alzirazulmira.com/trava.htm
http://www.google.com/
http://www.youtube.com/


E nós, como aprendemos o que é tempo? Como medimos o tempo? Ele 

influencia no nosso organismo e na nossa vida social? 

Costumamos na maioria das vezes pensarmos no tempo de maneira 

externa, destinado apenas para nossa organização social. Muitas vezes 

esquecemos que os processos vitais estão relacionados diretamente com o 

tempo interno ou interior dos organismos. O conceito de tempo interior foi 

construído a partir de meados do século XX, quando se reconhece a existência de 

estruturas geradoras de tempo no interior dos organismos, os chamados "relógios 

biológicos". O conceito de tempo interior ou endógeno está ancorado no corpo de 

conhecimentos que é identificado hoje como Cronobiologia, o estudo da dimensão 

temporal da matéria viva. (VECCHIO; MIRANDA-NETO, 1997) 

 

2.3 CRONOBIOLOGIA 

Para compreendermos melhor o conceito de tempo interior aqui vai um 

breve histórico da Cronobiologia. 

 As primeiras tentativas de ler os tempos próprios dos organismos vivos 

datam do início do século XVIII, quando um membro da Academia de Ciências da 

França, o astrônomo Jean-Jacques Dortous de Mairan (1678-1771) sugeriu e 

publicou um artigo sobre a possível existência de um mecanismo marcador de 

tempo em uma planta. Essa sugestão foi à tentativa de explicar porque os 

movimentos espontâneos de abertura e fechamento das folhas de uma planta 

persistiam quando ela era isolada do ambiente e mantida por alguns dias dentro 

de um baú em obscuridade constante.  

A persistência dessas oscilações, vista até essa época como reações 

reflexas dos organismos à presença ou ausência de luz solar, vem sendo a partir 

de então testada em uma infinidade de organismos. Esses experimentos, mais 

frequentes a partir de meados do século passado, seguem genericamente o 

mesmo protocolo: promove-se o isolamento temporal dos organismos em estudo 

eliminando-se os ciclos normalmente presentes em seus ambientes. Essa 



eliminação consiste, por exemplo, em manter organismos sob claridade constante 

(alternativamente, escuridão constante), geralmente em laboratórios que 

permitam o controle adequado do conjunto das condições ambientais, como 

temperatura, umidade, som, etc. O resultado é claro: praticamente em todos os 

organismos testados as oscilações persistem durante o isolamento temporal. 

 Sabemos hoje que praticamente todas as funções orgânicas apresentam 

oscilações e que essas oscilações podem ser regulares ou irregulares. As 

primeiras constituem os chamados ritmos biológicos e as outras constituem 

respostas reflexas a variações não-periódicas do ambiente (tempestades, por 

exemplo). 

Os ritmos biológicos são conhecidos como a expressão observável da 

atuação de mecanismos endógenos, os chamados relógios biológicos. Esses 

componentes endógenos podem ser desde aglomerados de neurônios no 

Sistema Nervoso Central de mamíferos até cadeias de reações químicas em 

unicelulares (MARQUES et al, 1997). Oscilações regulares no funcionamento dos 

organismos, desde o plano populacional até o plano das reações químicas que 

ocorrem no interior das células são observados. Além disso, esses ritmos 

biológicos estão presentes em praticamente todos os seres vivos. 

O fenômeno da ritmicidade biológica aponta para uma provável importância 

decisiva dessas oscilações como fator de seleção ao longo da evolução das 

espécies. As espécies desenvolveram-se em ambientes cíclicos, direta ou 

indiretamente produzidos pela rotação e translação da Terra, portanto, parece 

bem razoável supor que a adaptação a essa realidade cíclica tenha 

desempenhado e continue a desempenhar papel relevante na sobrevivência 

dessas espécies. (MENNA-BARRETO, MARQUES, 2002) 

Entende-se hoje que os ritmos biológicos, tais como os observamos na 

natureza, são o resultado da interação entre os relógios biológicos e alguns dos 

ciclos naturais aos quais estão submetidos. O processo através do qual se 

processa essa interação é conhecido como sincronização, e os ciclos ambientais 

capazes de promovê-la em uma determinada espécie são identificados como 



agentes sincronizadores (alternativamente, "zeitgeber", termo alemão para 

"fornecedor de tempo", temporizador). Diz-se que um agente sincronizador 

arrasta um ritmo biológico, promovendo assim a sua sincronização com o ciclo 

ambiental. Nesse sentido, a situação normal de um organismo é aquela na qual 

ele é arrastado permanentemente. Por exemplo, homens mantidos em cavernas 

exibem ritmos com períodos superiores a 24h e que ao serem reintroduzidos em 

seu ambiente natural voltam a exibir ritmos biológicos cujo período é de exatas 

24h, sincronizados ao ambiente, ou seja, eles são arrastados pelo ciclo ambiental 

de 24h, que mantém essa ação a cada dia que passa. Isso serve para explicar o 

porquê de expressarmos frequentemente a tendência a atrasar nossos horários 

nos finais de semana, quando as imposições de horários de trabalho 

(sincronizadores sociais) estão ausentes. (MENNA-BARRETO; MARQUES, 2002) 

Nem todo ciclo ambiental é capaz de sincronizar os ritmos biológicos de um 

organismo e muitas vezes mais de um ciclo ambiental atua sobre o mesmo 

indivíduo; a nossa espécie humana, por exemplo, tem seus relógios biológicos 

sincronizados tanto pelo ciclo dia/noite como por estímulos sociais cíclicos 

(horários de trabalho, por exemplo). Há ritmos biológicos obviamente vinculados 

com os ciclos ambientais pelos quais são arrastados, como é o caso dos 

chamados ritmos circadiano (arrastados pelo ciclo dia/noite) e ritmos circanuais 

ou sazonais (arrastados pelas estações do ano). Existem, entretanto muitos 

ritmos biológicos cujo período não se aproxima de nenhum ciclo ambiental 

conhecido: é o caso dos batimentos cardíacos (~1ciclo/segundo), dos movimentos 

respiratórios (~1ciclo/4 segundos) ou ainda de alguns hormônios cuja produção é 

chamada de pulsátil (surto de hormônio luteinizante no sangue a cada 2,5h 

aproximadamente). Apesar de o ciclo menstrual feminino ter duração de 

aproximadamente 28 dias, não há relação de sincronização com o ciclo lunar, que 

tem os mesmos 28 dias de período (ARAÚJO; MARQUES, 1997).  

O estado de saúde de um organismo pode e deve ser hoje descrito 

incluindo-se a manutenção de relações temporais estáveis tanto interna como 

externamente. 

 



2.4 A BIOLOGIA DO SONO 

A propósito como você anda reagindo aos seus ritmos biológicos? 

Tem dormido bem? 

Tem bicho que dorme em pé 
Tem bicho que dorme deitado 

Tem bicho que dorme até 
Dorme até sentado 

 
Cavalo dorme em pé 
Leão dorme deitado 

O galo é que é 
Dorme empoleirado 

 
(MPB 4 – O Sono dos Bichos – www.vagalume.com.br) 

 

Um ritmo biológico que manifestamos todos os dias e não damos a devida 

importância para ele é o sono. O sono é um processo fisiológico complexo que é 

influenciado por propriedades biológicas intrínsecas, temperamento, normas 

culturais e expectativas da pessoa (ou familiares), bem como condições 

ambientais. A adolescência é uma fase de vida marcada por mudanças 

biopssicossociais importantes, inclusive em relação ao padrão do ciclo 

vigília/sono. (BERNARDO et al, 2009) 

O sono é a fase em que se desligam ou atenuam mecanismos e sistemas, 

com vistas à prevenção da exaustão. É também, a fase em que são executados 

processos de recuperação e compensação de defeitos energéticos ou 

bioquímicos surgidos no período de atividade. As funções de reparo celular 

executadas durante o sono são o selo de seu aspecto positivo e indispensável à 

vida, o que pode ser perfeitamente sentido quando ficamos muito tempo sem 

dormir, com intensas repercussões sobre a saúde física, mental e intelectual. 

(JANSEN et al., 2007) 

O ritmo biológico de dormir e acordar é uma adaptação do organismo ao 

fenômeno físico mais previsível que existe, o ciclo dia-noite. Esse ritmo é 



acompanhado por alterações fisiológicas, entre as quais os picos hormonais e a 

variação da temperatura interna do corpo. Antes do amanhecer, por exemplo, há 

um aumento da secreção do hormônio cortisol, que prepara o organismo para a 

atividade. Ao escurecer, aumenta a secreção do hormônio melatonina, que 

prepara para o sono. Quando a pessoa acorda, a temperatura interna do corpo 

começa a subir e atinge o valor máximo no final da tarde, depois, começa a cair e 

chega ao valor mínimo no meio da noite.  

Uma das propriedades biológicas do sono é alternar-se com a vigília, 

formando com ela um ciclo de periodicidade bastante regular ao longo de 24 

horas. O sono apresenta dois estágios distintos, o chamado sono NREM ou sono 

de ondas lentas e o sono REM ou paradoxal (movimento rápido dos olhos). 

Pesquisas indicam que um sono reparador é aquele que apresenta maiores 

quantidades de sono paradoxal, no entanto, diversos fatores podem dificultar a 

entrada nesse estágio de sono, tornando o sono mais superficial e menos 

reparador. Ambientes novos ou com muita estimulação, situações de estresse 

como, por exemplo, véspera de provas e o uso de álcool são dentre outros fatores 

que interferem na qualidade do sono. (LOUZADA; MENNA BARRETO, 2007) 

A discussão sobre hábitos de sono na adolescência é muito importante 

devido às modificações corporais e emocionais próprias da puberdade, que se 

manifestam também na forma de alterações dos padrões de sono, constituindo 

uma preocupação tanto na rede educacional como na saúde pública. 

Na adolescência é comum notarmos que o sono noturno diminua e a 

sonolência diurna aumente. Essa redução do sono noturno nos adolescente é 

compensada nos finais de semana, assim, o aumento total em sono nos fins de 

semana reflete a busca pela recuperação da privação do sono ocorrida em dias 

letivos. Embora parte das alterações nos padrões do sono seja decorrente do 

amadurecimento do organismo, os adolescentes exibem comportamentos de risco 

que aumentam os agravos à sua saúde física e mental, seja por imposição social 

ou pela falta de conhecimento sobre o assunto. (NUNES, 2002; MATHIAS et al, 

2006) 



A cronobiologia tem demonstrado que à hora de dormir (sono) e a hora de 

acordar (vigília) estão relacionadas a mecanismos biológicos internos, não sendo, 

respectivamente, apenas uma resposta ao escuro e ao claro. No entanto, no 

funcionamento do organismo existem eventos que se sucedem no tempo, criando 

balizas temporais internas. Antes do amanhecer, a glândula supra-renal (Fig.1) 

secreta uma maior quantidade do hormônio cortisol, que prepara o organismo 

para a atividade do dia. Após o entardecer, a gandula pinel (Fig.2), localizada no 

centro do cérebro aumenta a secreção do hormônio melatonina, que atua como 

um sinal ao organismo à fase escura do dia.  

 

 

Figura 1: Glândula Supra-Renal 

 

                          

 
Fonte: www.sobiologia.com.br 



Figura 2: Glândula Pineal ou Corpo Pineal 

 

 

 

 Outro fator que sinaliza a existência de relógios internos no organismo 

humano é a variação de temperatura corporal que apresenta valores mínimos no 

meio da noite, mesmo se as condições ambientais de luminosidade e temperatura 

permanecerem constantes. Isto evidencia a existência de relógios internos 

controlando nossas funções e a relativa independência desses relógios em 

relação ao ambiente. (MARQUES, MENNA-BARRETO, 2003) 

Nosso sistema nervoso utiliza o ciclo claro/escuro como sinalização do 

ambiente para sincronizar nossos ritmos. Uma das maneiras pela qual a luz altera 

a expressão dos ritmos biológicos é por meio da inibição da secreção de 

melatonina pela glândula pineal. Em condições naturais a luz do dia inibe essa 

secreção e durante a noite os níveis de melatonina aumentam, sinalizando ao 

organismo que está escuro. A exposição à luz artificial reduz a secreção de 

melatonina, dessa maneira ao passar a noite exposto á luz ou mesmo dormir com 

a luz acesa pode alterar a expressão dos ritmos biológicos, dificultando sua 

sincronização. A informação luminosa utilizada pelo sistema de temporização 

dirige-se ao sistema nervoso até o hipotálamo, local onde estão os núcleos 

Fonte: www.sobiologia.com.br 



supraquiasmáticos, aglomerados de neurônios capazes de gerar um padrão 

oscilatório de impulsos nervosos (Fig.2). Esses neurônios se comunicam com a 

glândula pineal enviando sinais da presença ou ausência de luz ajustando a 

produção de melatonina à fase escura. 

 

 

 

 

 

Para melhor compreendermos os ritmos endógenos associados ao sono e 

os aspectos sociais aos quais somos submetidos, vamos navegar no site 

www.temponavida.com. “A Família Dias como exemplo dos ritmos no cotidiano” – 

animação (GMDRB,?). Neste item encontraremos uma descrição dos 

personagens que compõem a família e a rotina diária de cada um, de maneira 

que possamos reconhecê-los em nossas casas, em nossa família, e em nossa 

vivência cotidiana. A família Dias é representada por sete integrantes: 

O PAI, (José Carlos Dias) um adulto que trabalha no horário comercial. 

A MÃE (Maria Tereza Dias) realiza tarefas no lar e cuida do seu bebê 

O BEBÊ (Clara Vitória Dias) de aproximadamente 7 meses 

Um MENINO (Gleidson Carlos Dias) que estuda à tarde 

Um ADOLESCENTE (Maicon Dias) que estuda pela manhã 

Um TIO (Alfredo Dias) de meia idade que trabalha à noite 

Uma senhora, a AVÓ (Amélia da Silva), que se ocupa da casa 

 

Os ritmos biológicos apresentados nas animações da família fazem parte 

de um dos grupos de ritmos mais conhecido, os ritmos diários, às vezes 

ATIVIDADE 3:  

A propósito você sabe por que dormimos de olhos fechados? 

Com base no que foi exposto até agora, responda esta questão e faça suas 

anotações para posterior debate. 

http://www.temponavida.com/


apresentados com o nome de ritmos circadianos, por coincidirem com os ciclos 

dia/noite do ambiente.  

Na animação da Família Dias, cada personagem tem quatro ritmos 

biológicos mostrados em cada hora do dia – observaremos medidas da 

frequência cardíaca, temperatura, eletroencefalograma e concentração de 

cortisol. As variações nos valores dessas medidas ao longo das 24 horas ilustra o 

conceito de ritmos biológicos e justifica os comportamentos dos indivíduos frente 

ao ritmo biológico e as atividades sociais. 

Essa sequência de eventos ordenados no tempo, picos hormonais, 

oscilações da temperatura corporal e de outras funções do organismo, constitui a 

chamada Organização Temporal Interna. Atualmente, compreendemos que a 

manutenção dessa organização é essencial para a preservação da saúde. A 

principal baliza que mantem nossa organização interna é a alternância do ciclo 

claro/escuro, que faz os eventos do organismo manter-se sincronizados com o 

ambiente. Modificações de horários em nossa rotina exigem do organismo um 

ajuste dessa sincronização.  

O horário de aulas constitui o ciclo ambiental capaz de sincronizar nossos 

ciclos, por representar um compromisso que se repete regularmente, e aos quais 

nossos organismos tendem a se ajustar. Ao passarmos pelos feriados e finais de 

semanas, nossos ritmos tendem a ajustar-se a outros eventos do ambiente como 

passeios, festas e outros, o que causa alterações no nosso horário de sono e de 

refeições, Por outro lado se essas alterações se tornarem crônicas os efeitos 

tendem a ser prejudicial a nossa saúde. Os sintomas mais comuns que 

acompanham essas dessincronizacões são alteração de humor, sonolência 

diurna e insônia noturna, desconforto digestivo, dentre outros. (LOUZADA e 

MENNA-BARRETO,2007) 

O dormir na adolescência é tão importante quanto em qualquer outra fase 

da vida, já que durante o sono importantes funções cerebrais ocorrem e o corpo 

se prepara para as atividades do dia. Portanto, o sono, tanto quanto a 

alimentação, é vital para o bem estar. Pesquisas indicam que os adolescentes 

levam de cinco a dez minutos para “pegar no sono” e, geralmente, precisam 



dormir em torno de 9 horas e meia por noite para desenvolver bem suas 

atividades diárias na escola e em casa. Quando isto não acontece seja por 

qualquer atividade, quebra-se o ciclo natural do sono, criando uma série de 

situações conflituosas em casa, na escola e com ele mesmo. Assim, o 

adolescente sempre necessita da ajuda de um despertador ou de alguém da 

família para acordá-lo, estando sempre atrasado para os seus compromissos e 

com dificuldade de manter-se alerta durante as aulas, pois, a privação do sono 

necessário o faz sentir-se sonolento durante o dia e sem ânimo para estudar ou 

praticar esportes. (FUNDASONO, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 APRENDENDO A ESTUDAR ATRAVÉS DE MAPAS DE 

CONCEITOS. 

 

Uma das grandes dificuldades encontrada por nós quando nos deparamos 

com um novo assunto estudado é a sistematização e organização do conteúdo. 

Portanto, proponho nesta unidade didática a utilização da técnica de elaboração 

de mapas de conceitos para melhor compreender os conteúdos e possibilitar uma 

aprendizagem significativa, que possa auxiliar na construção do conhecimento e 

facilitar nossos estudos. Para tanto, é necessário esclarecer o objetivo desta 

ATIVIDADE 4: Com base na animação disponível no site www.temponavida.com 

elabore um gráfico que demonstre a oscilação dos níveis de cortisol, batimentos 

cardíacos, temperatura corporal e eletroencefalograma em diferentes horas do 

dia, de forma que esses parâmetros possam ser comparados entre os integrantes 

da Família Dias. Para tanto, formem grupos de sete alunos, onde cada aluno irá 

refletir sobre as variações em todos os parâmetros apresentados na animação.  

SUGESTÃO: Cada aluno poderá escolher um integrante da Família Dias para 

análise dos parâmetros. 

http://www.temponavida.com/


técnica e alguns passos a seguir para que a aprendizagem significativa seja 

construída. 

Mas afinal o que é um mapa conceitual? Mapas conceituais ou mapas de 

conceitos são diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre palavras 

que usamos para representar conceitos. Esta técnica foi idealizada por Novak nos 

anos setenta. Para NOVAK, (1981) conceitos são aquilo com o que pensamos, 

assim se não pudermos ter conceitos claros e organizados, nosso pensamento 

será confuso, e não teremos êxito, nem em solucionar problemas, nem em gerar 

outros conceitos que nos ajudariam a solucioná-los. 

Os mapas conceituais também são considerados diagramas de 

significados, de relações significativas, de hierarquias conceituais ficando claro no 

mapa os conceitos contextualizados mais importantes e quais os conceitos 

secundários ou específicos. Assim, o indivíduo que faz um mapa de conceitos, 

une dois conceitos através de uma linha, sendo ele capaz de explicar o 

significado da relação que vê entre esses conceitos.  

Uma ou duas palavras-chave escrita sobre essa linha podem ser 

suficientes para explicar a natureza dessa relação. Os dois conceitos mais as 

palavras-chave formam uma proposição que evidencia o significado da relação 

conceitual. Por essa razão, o uso de palavras-chave sobre as linhas conectando 

conceitos é importante. No entanto, mapas conceituais devem ser explicados por 

quem o faz, pois ao explicá-lo, a pessoa externaliza significados, residindo o 

maior valor de um mapa conceitual. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À medida que utilizarmos mapas conceituais para integrar, reconciliar e 

diferenciar conceitos, na medida em que usarmos essa técnica para analisarmos 

artigos, textos capítulos de livros, romances, experimentos de laboratório, e outros 

materiais educativos, estaremos usando o mapeamento conceitual como um 

recurso de aprendizagem. No entanto para elaborarmos um mapa conceitual é 

necessário seguir alguns passos. 

Aqui vai uma boa estratégia para elaborar um bom mapa conceitual. Essa 

estratégia está disponível na integra na página www.cecgodoy.pro.br, “Portal Sala 

de Ciências”, a qual foi modificada para a presente unidade. (GODOY, ?) 

Vamos usar essa sequência no estudo do sono. Portanto, temos que: 

- Identificar os conceitos mais importantes ao estudo do sono; 

- Fazer uma lista de conceitos, sendo cada um composto preferencialmente 

por uma única palavra, ou no máximo 2 ou 3 palavras; 

MAPA DE CONCEITO 

DESIGNAÇÕES DE 

CONCEITOS 

PALAVRAS 

HIERARQUIA 

MAIS GERAL MAIS ESPECÍFICO 

SÍMBOLOS 

PALAVRAS DE LIGAÇÃO 

MAIS IMPORTANTE MENOS IMPORTANTE 

http://www.cecgodoy.pro.br/


- Ordene os conceitos selecionados dos conceitos mais amplos e gerais, 

para os conceitos mais específicos; 

- Organize os conceitos do seu Mapa. Comece o seu Mapa de Conceitos 

colocando os conceitos mais gerais na parte superior da folha de sulfite. 

Frequentemente, há somente 1, 2 ou 3 conceitos gerais na parte superior do 

Mapa Conceitual; 

- Incorpore outros conceitos. Selecione outros 2, 3 ou 4 sub-conceitos 

para adicionar embaixo dos conceitos gerais.  

- Ligue os conceitos com Conexões Explicativas. Faça setas (linhas que 

indicam o sentido de leitura) entre os conceitos unindo-os 2 a 2. Sobre essa linha 

escreva 1 ou poucas palavras que definam uma relação entre os conceitos. Essa 

conexão deve criar sentido. A leitura da proposição (conceito inicial + conexão 

explicativa + conceito final) também deve fazer sentido. Por exemplo: inseto --tem 

um par de--> antenas.  

- Revise e altere seu mapa. Dificilmente fazemos um bom mapa de 

conceito na primeira tentativa. Por outro lado, você não precisa jogá-lo fora e 

começar tudo novamente. Revise e altere a primeira versão do seu Mapa 

Conceitual. Você pode incluir retirar ou alterar os conceitos gerais e específicos. 

Esse momento é muito valioso, pois vai acelerar seu aprendizado: quanto mais 

você tentar melhorar seu mapa, mais você aprenderá sobre o assunto em 

questão. Revisar um mapa de conceito é muito mais valioso do que fazer um. 

Nessa revisão, você fortalecerá seu aprendizado e encontrará forma de deixar a 

relação entre os conceitos ainda mais clara. Você aprenderá para valer... e não 

esquecerá de nada tão cedo! 

  - Verifique possíveis ligações cruzadas. Após refletir sobre seu mapa de 

conceitos você pode achar importante ligar conceitos que estão em diferentes 

partes do mapa. Adicione novas ligações entre os conceitos: as ligações cruzadas 

podem ajudar você a observar novas maneiras de relacionar os conceitos, 

ajudando no seu aprendizado. 



- Incorpore exemplos específicos a alguns conceitos. Adicione exemplos 

específicos a alguns conceitos do seu mapa para que você consiga relacioná-lo 

com partes específicas do seu tema de interesse. 

- Entenda seu mapa de conceito. É possível elaborar diferentes mapas 

para o mesmo conjunto de conceitos. Por isso, não se preocupe em buscar 

a “resposta certa”, pois ela não existe. O mapa de conceito é pessoal e ele 

certamente vai mudando na medida em que você vai adquirindo mais 

conhecimentos. Assim, é natural que você mude seu mapa de conceitos ao longo 

do desenvolvimento do seu estudo.  

- Identifique a pergunta que seu mapa de conceito responde. Todo mapa 

de conceito tenta responder uma pergunta por meio de proposições que 

relacionam conceitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Aprendendo a Produzir um Texto com Base no Mapa de 

Conceito 

 Um bom texto escrito deve seguir algumas etapas que auxiliam muito na 

pratica da escrita. Assim, é preciso planejar o que será produzido, tendo em vista 

a intenção daquilo que se pretende ao leitor. Uma boa maneira de iniciar o texto 

produzido é pensar na pergunta que o seu mapa conceitual responde e a partir 

dai escrever a primeira versão sobre a proposta apresentada, revisar, reestruturar 

e  reescrever  o  texto,  na  perspectiva  da intencionalidade definida. (SEED, 

2008) 

ATIVIDADE 5: Em grupo de quatro alunos construa um mapa de conceitos 

sobre o estudo do sono. Faça a revisão, leia seu mapa em voz alta e pense: 

Qual pergunta que seu mapa de conceitos responde? 

SUGESTÃO: Navegue no site www.cecgodoy.pro.br, “Portal Sala de Ciências”. 

Lá você vai encontrar mais dicas de como construir um mapa de conceito.  

http://www.cecgodoy.pro.br/


 Ao escrever o texto é preciso ter em mente alguns critérios que servirão de 

apoio para avaliação do texto produzido. Portanto, é necessário que o texto: 

 Atenda às circunstâncias de produção (gênero, interlocutor, finalidade, 

etc.); 

 Seja capaz de expressar as ideias com clareza (coerência e coesão); 

  Adeque a linguagem às exigências do contexto de produção, dando-lhe 

diferentes graus de formalidade ou informalidade, atendendo as 

especificidades da disciplina em termos de léxico e estrutura;  

  Apresente argumentos consistentes, respeitando o tema; 

 Estabeleça relações entre as partes do texto e entre a tese e os 

argumentos elaborados para sustentá-la. 

 

 

 

 

 

 

3. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Ao exercer a prática de lecionar na rede pública, sabemos que os desafios 

são os mais diversos possíveis. Uma das grandes dificuldades encontrada no dia-

a-dia do professor é encontrar uma metodologia de ensino que demonstre maior 

eficácia e atenda aos objetivos esperados para o perfil do estudante que faz parte 

da sociedade que vivemos atualmente.  

A busca de novas metodologias de ensino é objeto de estudo de muitos 

profissionais da educação que se preocupam com uma boa aprendizagem. A 

ATIVIDADE 6: Individualmente ou em dupla produza um texto sobre “O Sono 

na Adolescência” baseado no mapa de conceito produzido. 

OBSERVAÇÃO: Além dos critérios avaliativos elencados no item 2.6, também 

será avaliada a aquisição de informações, capacidade de compreensão do 

assunto, capacidade de síntese e originalidade. 



técnica do mapeamento conceitual é muito flexível e em razão disso pode ser 

usado em diversas situações, para diferentes finalidades: instrumento de análise 

do currículo, técnica didática, recurso de aprendizagem, meio de avaliação 

(MOREIRA 2005). Na medida em que os alunos utilizarem mapas conceituais 

para integrar, reconciliar e diferenciar conceitos, eles estarão usando o 

mapeamento conceitual como um recurso de aprendizagem.  

Como instrumento de avaliação da aprendizagem, os mapas conceituais 

podem ser usados para se obter uma visualização da organização conceitual do 

aluno a um dado conhecimento. É, portanto uma técnica não tradicional de 

avaliação que busca informações sobre os significados e relações significativas 

entre conceitos-chave da matéria de ensino segundo o ponto de vista do aluno. 

Para Ausubel (1980), em uma aprendizagem significativa os conceitos são 

desenvolvidos do geral para o específico. É este tipo de hierarquia que ocorre na 

mente de cada pessoa. Assim, as ideias mais gerais e inclusivas ocupam o topo 

da estrutura cognitiva para se ter subordinadas a si, progressivamente, as mais 

específicas e menos inclusivas. Este autor argumenta que é mais fácil para o ser 

humano captar aspectos diferenciados de um todo mais inclusivo previamente 

aprendido, do que chegar ao todo a partir de suas fazes diferenciadas. Portanto, 

recomenda que inicie com conceitos mais gerais e mais inclusivos, seguida de 

conceitos intermediários, e enfim, partir para conceitos específicos com seus 

exemplos. 

A opção pelo uso de mapa conceitual no estudo do sono é uma resposta à 

dinâmica de transformação do mundo atual repleto de eficientes meios de 

informações e comunicação que interferem, também, na produção do 

conhecimento. Por isso, a clareza na seleção do conteúdo, abordagem teórica e 

metodológica é essencial para a realização de um trabalho com sucesso. 

 É importante considerar que o aluno não só interioriza o que o professor 

ensina. Ele também está presente na forma de trabalho dado ao conteúdo, que 

possa provocar desafio e motivação, percebendo a importância e a aplicação para 

a vida. Mais do que a definição dos conteúdos com que trabalha é fundamental 

ter como objetivo ensinar os alunos a ver, analisar, planejar, pensar, decidir, ou 



seja, possibilitar atitudes participativas na sociedade. Portanto, é fundamental que 

seja estabelecido um dialogo entre o fenômeno vida, homem e a sociedade. Essa 

prática reforça motivação e a capacidade de aprender a pensar sobre os 

fenômenos biológicos, desenvolvendo raciocínios lógicos e científicos e 

construindo novos conceitos (TOMITA, 2009). 

 A presente unidade didática tem como foco principal o uso de mapas 

conceituais no estudo do sono, com finalidade de análise da eficácia dessa 

metodologia. Portanto, é preciso lembrar que para realizar uma análise qualitativa 

da aplicação metodológica vigente será, necessário à avaliação dos textos 

produzidos com os alunos que utilizem esses mapas conceituais e alunos que 

não utilizem, contrapondo os critérios avaliativos dessa produção. 
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