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Resumo 

Devido às observações feitas sobre o comportamento dos alunos ao longo 
dos anos como professor da disciplina de educação física, e após ouvir dos mesmos 
sobre seus hábitos cotidianos. Instaurou-se uma dúvida de que grande número de 
alunos não possuem atitudes saudáveis em relação as suas noites de sono. Fato 
este que pode ser um fator a influenciar diversos comportamentos não oportunos 
que ocorrem na escola, como sonolência excessiva, mau humor, falta de 
concentração e dificuldade de aprendizagem. Percebe-se assim que a prática de 
hábitos adequados em relação ao sono e o diagnóstico e tratamento de transtornos 
do sono podem melhorar a qualidade de vida e o rendimento escolar dos alunos, o 
que demonstra a relevância deste assunto neste programa. A metodologia utilizada 
pode ser detalhada da seguinte forma: Levantamento de dados sobre os hábitos de 
sono junto aos pais e alunos; Conscientização dos alunos e seus pais sobre a 
importância da prática de hábitos saudáveis de higiene do sono para qualidade de 
vida e para a aprendizagem; confecção pelos alunos de cartazes sobre o assunto 
em questão; os alunos participaram de aulas de educação física onde foram 
aplicados exercícios aeróbicos que elevaram o gasto energético. Pode-se verificar 
com o projeto o desconhecimento sobre o assunto por parte de pais e alunos bem 
como a existência de casos de distúrbios de sono nos alunos pesquisados. 
Constatou-se que a prática de atividade física orientada auxilia na qualidade de sono 
dos alunos. O artigo foi elaborado com a proposta de ampliar as discussões sobre 
os hábitos saudáveis em relação ao sono como meio da melhoria da qualidade de 
vida de crianças e adolescentes. 

Palavras-chave: Sono; Qualidade de vida; Atividade Física. 

 

Introdução 

 

Dormir é uma função fisiológica natural e essencial ao ser humano, para 

mantê-lo vivo e com saúde, tão importante quanto respirar e se alimentar. Porém, 

observa-se a falta de conhecimento por grande parte da maioria da população da 
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importância do sono para a saúde e para os processos da aprendizagem. De acordo 

com Ribeiro (2000), indivíduos que habitualmente não dormem as horas suficientes 

e com qualidade, estão propensas ao risco de terem doenças como: colesterol alto, 

infarto, gripes constantes, síndrome do pânico, hipertensão, entre outros.  

Nos dias atuais observa-se que as pessoas e em especial jovens e 

adolescentes cultivam hábitos insalubres para uma boa noite de sono. Aspectos 

como alimentação, moradia, educação, saúde e o uso de redes sociais e 

equipamentos tecnológicos são os principais fatores que vem contribuindo para 

estas práticas. A ausência de práticas saudáveis em relação ao sono interfere 

diretamente no comportamento e no rendimento escolar do aluno.  Segundo Valle 

(2013), diariamente o sono interfere nos aspectos cognitivos que ligam a pessoa ao 

seu ambiente, como memória, raciocínio, humor, atenção e registros sensoriais, 

fatores estes que determinam a qualidade de seu desempenho e sua saúde.  

Observa-se uma lacuna em relação às ações de promoção da saúde por 

parte dos órgãos competentes no que se diz respeito à higiene do sono. Pois é 

sabido que a prática de hábitos adequados em relação ao sono e o diagnóstico e 

tratamento de transtornos do sono podem melhorar a qualidade de vida e o 

rendimento escolar dos alunos. 

O presente trabalho objetiva capacitar os alunos do ensino fundamental do 

Colégio Estadual do Campo Terra Boa do município de Campina Grande do Sul 

para adquirirem hábitos saudáveis em relação ao sono por meio da conscientização 

dos pais e alunos e a prática de atividade física para melhorar a qualidade do sono.  

 

Revisão Bibliográfica 

 

Qualidade de Vida 

  Vários são os fatores que compõem o conjunto de elementos ligados ao 

conceito de qualidade de vida. Esses elementos estão ligados à questão 

educacional, cultural e social do indivíduo. De acordo com Nahas  (2003), conceituar 

qualidade de vida é algo complexo, pois por envolver múltiplos fatores, a percepção 

de bem-estar vária de indivíduo para indivíduo, porém de forma geral pode-se dizer 

que qualidade de vida estaria ligada a fatores essenciais as necessidades humanas. 

 Segundo Carvalho (2006), o relatório do Ministro da Saúde do Canadá, M. 

Lalonde produzido em 1974, especifica campos que poderiam contribuir para a 



promoção da saúde: Biologia humana – patrimônio genético e envelhecimento; 

Sistema de Saúde – meios disponíveis e acessibilidade aos mesmos; Meio ambiente 

– qualidade do ambiente físico e do meio social; Estilos de vida – comportamentos 

saudáveis. É este último tópico em que se concentra nosso trabalho e onde 

acreditamos que a disciplina de educação física pode atuar na promoção da 

melhoria da qualidade de vida do cidadão.  

 

Sono 

O sono está entre uma das necessidades vitais para a sobrevivência do ser 

humano, após um período de atividades físicas e psíquicas o organismo necessita 

do sono para relaxar e restabelece-lo para um novo ciclo de atividades.  

  Buela apud Martins (2001) define o sono como: “um estado funcional, 

reversível e cíclico, com algumas manifestações comportamentais características, 

como uma imobilidade relativa e o aumento do limiar de resposta aos estímulos 

externos”. 

O sono leva a uma diminuição da atividade cerebral em diferentes momentos, 

desta forma ele é organizado em 5 estágios, sendo 1 estágio de sono REM e 4 

estágios de sono NREM, Davidoff (1983) apud Lopes (2013). Cada estágio possui 

uma especificidade na produção de ondas cerebrais, que podem ser verificados por 

meio de um eletroencefalograma (EEG), que registra os impulsos elétricos gerados 

pelo cérebro. 

 

- Sono NREM (Não REM) – sono com movimento ocular não rápido ocupa cerca de 

80% do tempo de sono, é também chamada de sono de ondas lentas. É onde ocorre 

o início do sono, de acordo com Niemam 1999, o sono NREM divide-se em quatro 

estágios: 

Estágio 1 – sono leve, onde ocorre a diminuição da atividade cerebral e dos sinais 

vitais (respiração, pressão arterial e batimento cardíaco). Esta é uma fase de 

transição entre o estágio de alerta (quando estamos acordados) e o início do sono. 

Estágio 2 – sono um pouco mais profundo e sinais vitais mais lentos. 

Estágios 3 e 4 – sono profundo, sinais vitais ficam ainda mais reduzidos, a pressão 

arterial e a frequência cardíaca atingem seus menores níveis, a atividade cerebral 

entra em um estágio ainda mais lento. 



 

- Sono REM – sono com movimento ocular rápido dos olhos, conhecido como sono 

paradoxal, ele ocupa em média cerca de 20% do tempo total do sono (TTS) de um 

indivíduo adulto.  Esta fase ocorre após o 4º estágio de sono NREM. Esta é a fase 

do sono profundo onde ocorrem os sonhos. De acordo com Niemam 1999, nesta 

fase do sono a respiração fica com pausas irregulares, o ritmo cardíaco fica alterado, 

acelerando ou diminuindo inexplicavelmente, ocorre uma grande atividade cerebral 

com aumento do metabolismo do cérebro acima do nível vivenciado quando 

estamos acordados. 

 Um ciclo completo de sono REM e sono NREM dura cerca de 90 a 100 

minutos. Durante uma noite de sono ocorrem de 4 a 6 ciclos de sono. O primeiro 

ciclo de sono REM dura cerca de 5 a 10 minutos, à medida que o sono progride o 

tempo de sono REM aumenta, no último ciclo o tempo de sono REM chega próximo 

de 1 hora. 

 

Distúrbios do Sono 

 Vários são os distúrbios do sono podendo ser de ordem fisiológica, 

neurológica e psicológica que podem afetar a qualidade de sono do indivíduo. 

Sintomas como dificuldade para dormir ou permanecer dormindo, sonolência 

durante o dia e o número de horas de sono a mais ou a menos estão associados 

aos distúrbios do sono. Segundo Reimão (1982) apud Valle (2009)  “Os distúrbios de 

sono são comuns em crianças e variam conforme a idade, podendo se manifestar 

como despertadores noturnos, ... assim como causar a fragmentação do sono”. 

Várias pessoas e especialmente crianças e adolescentes sofrem com estes 

problemas, passando a ter sua qualidade de vida afetada e consequentemente 

influenciando o seu rendimento e comportamento na escola. Devido a esta razão se 

faz necessário que as crianças e adolescentes e principalmente seus pais conheçam 

e possam detectar possíveis distúrbios do sono para procurar a ajuda necessária. 

 

 



Sono e Aprendizagem 

Diversos processos relacionados à memorização e a aprendizagem ocorrem 

durante o sono. Pesquisas apontam que a atividade cerebral na região do 

hipocampo, estrutura responsável pela memorização, aumenta consideravelmente 

durante a fase do sono de ondas lentas, após um dia que se tenha adquirido novos 

conhecimentos. A fase de sono REM (sono paradoxal) também é envolvida nos 

processos de memorização (JOFFILY, 2012). 

A privação do sono acarreta vários problemas ao indivíduo entre eles, menor 

concentração, e memorização. Há evidências de que o desempenho em atividades 

complexas são afetadas, em particular tarefas que requerem criatividade 

(LOUZADA, 2004). 

 Segundo Valle (2013), é durante o sono que as proteínas são sintetizadas 

com o objetivo de manter ou expandir as redes neuronais ligadas à memória e ao 

aprendizado. Os diversos distúrbios que podem interferir na qualidade do sono, da 

vigília, do apetite e do humor, ligam-se ao desempenho relacionado à capacidade de 

atenção, influenciando os processos de memória e de aprendizagem. 

Pesquisas realizadas por Reimão, Lefèvre & Diamond (1982), com grupo de 

crianças de três a dez anos por meio de aplicação do Questionário de Sono Reimão 

Lefèvre (QRL) para verificação de distúrbios do sono, foi possível detectar entre 

várias conclusões que, crianças que dormem pouco ou tem menos qualidade de 

sono tem muitas vezes baixo rendimento escolar.  (GOLÇALVES & REIMÃO, 2004). 

 Muitos alunos acabam por terem problemas de aprendizagem e rendimento 

escolar não satisfatório, acarretados pela falta de horas de sono suficiente, 

provenientes de inúmeros problemas que merecem a atenção de pais e profissionais 

da educação. 

Sono e atividade física 

A atividade física regular pode trazer inúmeros benefícios ao indivíduo, como: 

perda de peso; aumento da massa muscular; combate a depressão; melhora da 

atenção, da memória e do raciocínio; melhora a eficiência e a qualidade do sono 

(BOSCOLO, 2005). 



 Alguns estudos relacionados à prática de atividade física e qualidade de sono 

obtiveram conclusões divergentes, devido à dificuldade de se quantificar a qualidade 

do sono, fatores como idade, hábitos diários, sexo, hábitos alimentares e culturais 

contribuem para esta diversidade de conclusões. Porém observou-se que na maioria 

dos casos praticantes de atividade física regular tendem a ter um sono de melhor 

qualidade. 

Estudos realizados por Mello & Tufik (2000), na cidade de São Paulo sobre a 

prática de atividade física apontaram que, o grupo de indivíduos que não praticavam 

atividade física regularmente, queixavam-se de insônia em 72,9% dos casos, ao 

passo que, comparado com o grupo que mantinha o hábito de praticar atividades 

físicas regularmente este índice caiu para 27,1%. 

Sabe-se que exercícios intensos devem ser evitados no mínimo três horas 

antes de dormir, pois a liberação de altas taxas de adrenalina horas antes do sono 

prejudica a sua qualidade. Porém atividades de intensidade leve para moderada 

podem favorecer a qualidade do sono, tendo um efeito de relaxamento que pode ser 

comparado a medicamentos comumente utilizados para dormir (NAHAS, 2003). 

Metodologia 

 O presente projeto de intervenção pedagógica foi aplicado no Colégio 

Estadual do Campo Terra Boa, situado no município de Campina Grande do Sul – 

PR a 50 km de Curitiba, em uma região ao lado da Serra do Mar que abriga a 

represa energética do Capivari Cachoeira e que é cortada pela Rodovia Régis 

Bittencourt, BR 116. Rodovia esta que atravessa todo o município de Campina 

Grande do Sul em sua extensão de 80 km. O Colégio conta com aproximadamente 

900 alunos que, na maioria, dependem do transporte escolar para chegarem à 

escola. Os alunos são filhos de agricultores, autônomos, funcionários públicos e 

pessoas ligadas aos serviços prestados em postos de combustíveis ao longo da BR 

116. A escola recebe alunos em um raio de até 50 km de distância, alunos estes, 

que levam um grande tempo para se deslocar de suas casas até à escola ou vice-

versa. 

Participaram da aplicação deste projeto 33 alunos de uma turma de 6º ano do 

ensino fundamental do período da manhã. Optou-se pela turma de 6º ano por 



considerar-se que os alunos estão mais propensos a desenvolverem atividades 

diferenciadas, bem como há uma maior participação dos pais na educação dos filhos 

nos anos iniciais. 

A metodologia do projeto de intervenção pode ser detalhada da seguinte 

forma: Levantamento de dados sobre os hábitos de higiene do sono e de distúrbios 

do sono junto aos alunos por meio de questionário de pesquisa; Conscientização 

dos alunos e seus pais sobre a importância da prática de hábitos saudáveis de 

higiene do sono para qualidade de vida e para a aprendizagem. Esta 

conscientização foi feita por meio de aulas expositivas, palestras e folders; 

Levantamento de dados sobre hábitos de higiene do sono e de distúrbios do sono 

dos alunos juto aos pais por meio da aplicação do Questionário de Sono Reimão 

Lefèvre (QRL); Também durante três semanas os alunos preencheram uma planilha 

diariamente com a hora que acordaram e a hora que foram dormir. Ao mesmo passo 

durante estes 15 dias os alunos participaram de 5 aulas de educação física onde 

foram aplicados exercícios aeróbicos que elevaram o gasto energético por meio de 

caminhadas orientadas, exercícios em circuitos e exercícios ritmados com música. 

As atividades foram aplicadas respeitando as limitações de cada indivíduo e a faixa 

etária em que se encontram. 

Resultados e Discussões 

Em relação à conscientização realizada junto aos alunos observou-se que os 

materiais didáticos desenvolvidos para a unidade temática bem como a indicação 

dos vídeos cumpriram com os objetivos fazendo com que os alunos assim como 

seus pais pudessem obter informação acerca do assunto em questão. Porém 

devemos ressaltar que o texto original da unidade temática sofreu algumas 

adequações para que a linguagem do texto se adequasse a faixa etária trabalhada. 

A metodologia empregada da construção de cartazes se mostrou eficiente 

tanto no que diz respeito à participação dos alunos na elaboração e pesquisa dos 

mesmos quanto à forma de propagação do conhecimento adquirido para os demais 

alunos da escola. 

Dos questionários respondidos pelos pais e alunos algumas questões 

relevantes foram relacionadas a seguir: 

Questionários respondidos pelos pais 

Nº Alunos 33 



Meninos 16 
 Meninas 17 

 

Tabela 1 – Indícios de distúrbios do sono segundo questionário respondido pelos pais 

 
                                                                                           Nº de alunos                   % 

                                                                                                                                    que apresentaram      do grupo 

                                                                                                                                           o problema        pesquisado                                            

ROI AS UNHAS 10 33.3 % 

   

TEM SONOLÊNCIA QUE ATRAPALHA AS ATIVIDADES 

DIÁRIAS 8 24.2 % 

RONCA 9 27.2 % 

PREFERE DORMIR COM LUZ ACESA 9 27.2 % 

FALA DORMINDO 8 24.2 % 

MEXE-SE DEMAIS DORMINDO 16 48.4 % 

É AGRESSIVO 9 27.2 % 

 

Fonte: deste autor 

 

Podemos observar no questionário respondido pelos pais que há indícios de 

que parcela dos alunos sofrem de algum tipo de distúrbio do sono. Os dados acima 

confirmam o que diz Oliveira (2010), que em cada dez crianças até 12 anos três 

apresentam distúrbios do sono. Ele ainda aponta que em casos mais severos de 

distúrbios do sono a falta das horas necessárias de sono pode comprometer o 

desenvolvimento da criança, pois além de afetar a assimilação do conhecimento que 

ocorre durante o sono sofrem o prejuízo na produção do hormônio de crescimento 

que também é produzido durante o sono. 

Questionário respondido pelos alunos 

     Nº Alunos 33 
    Meninos 16 
    Meninas 17                                                                                             

     

Tabela 2 – Indícios de distúrbios do sono segundo questionário respondido pelos alunos 

 
FEM MASC MÉDIA % 

MÉDIA DE HORAS DORMIDAS 08:30 07:30 08:00   
VOCÊ CONCIDERA O SEU QUARTO INADEQUADO PARA 
DORMIR 4 1 5 15,10% 
COSTUMA TER PESADELOS NO MÍNIMO 1 VEZ POR 
SEMANA 5 4 9 27,20% 



ALGUÉM FALOU QUE VOCÊ GRITA À NOITE 7 7 14 42,40% 

ALGUÉM JÁ DISSE QUE VOCÊ LEVANTA DORMINDO 4 6 10 30,30% 

 

Fonte: deste autor 

 

 

Podemos verificar que assim como no questionário respondido pelos pais no 

questionário respondido pelos alunos também há indícios de distúrbios do sono 

apresentados pelos alunos. Outro fator importante a ser analisado é a diferença do 

tempo de sono entre meninos e meninos. Ao se investigar a diferença do tempo de 

sono entre os gêneros o que se pode constatar é que os meninos em questão 

ficavam até mais tarde assistindo televisão e jogando jogos eletrônicos, ao passo 

que as meninas preferiam as redes sociais.  

 

Atividade Física Orientada 

Durante 15 dias os alunos anotaram em uma ficha a hora em que acordaram 

e a hora em que foram dormir. Durante este período ocorreram 5 aulas de educação 

física, com atividades que privilegiaram o aumento da frequência cardíaca e do 

gasto energético por meio de caminhadas orientadas, exercícios em circuitos e 

exercícios ritmados com música. Dos 33 alunos da turma apenas 15 alunos 

preencheram todos os dias a ficha de pesquisa. Pode-se observar que a média do 

tempo de sono durante a noite dos 15 alunos nos dias em que participaram das 

aulas de educação física aumentou em cerca de 40 minutos. Também foi constatado 

que durante este período ocorreram 8 episódios de sono no período da tarde com 5 

dos 15 alunos pesquisados. Todos os episódios de sono à tarde ocorreram nos dias 

em que os alunos praticaram as aulas de educação física. Pode-se verificar assim 

que a prática de atividade física orientada entre os vários benefícios que promove 

auxilia também na melhora da qualidade e do tempo de sono do indivíduo. Este 

dado vem de encontro com a American Sleep Disorders Association quando diz que 

as práticas de exercícios físicos são como uma intervenção não farmacológica para 

a melhora do padrão de sono (LAVIE, 1996 apud MARTINS, 2001).  

Reunião com os pais 

Durante a palestra com os pais os mesmos receberam informações sobre a 

importância da quantidade e da qualidade das horas de sono, assim como o cuidado 



com os hábitos de higiene do sono e os sintomas relacionados aos diversos 

distúrbios do sono. Os pais também receberam material impresso sobre o assunto e 

nos casos em que se tinham indícios sobre algum transtorno do sono por parte de 

seus filhos foi aconselhado que se procurasse a ajuda médica ou psicológica 

cabível. Pode-se verificar na reunião com os pais o grande grau de desinformação 

dos mesmos sobre a importância do assunto para a saúde e o aprendizado dos seus 

filhos. A prática de hábitos saudáveis por parte de crianças e adolescentes passa 

primeiramente pela informação e conscientização de pais e responsáveis dos 

menores em questão. 

Pode-se constatar tanto junto aos pais quanto junto aos alunos que a 

utilização de equipamentos como computadores, TV, jogos eletrônicos e 

principalmente o uso das mídias sociais eletrônicas vem interferindo 

consideravelmente na quantidade e qualidade de sono de crianças e adolescentes. 

Segundo Teixeira (2014), pessoas que ficam expostas à luz das telas de 

computadores, TVs, tablets e esmartphones acabam empurrando o horário de 

dormir para horários mais avançado. A luz no horário noturno inibe a produção de 

melatonina um dos hormônios responsáveis pelo sono. 

Considerações Finais 

Com a realização deste projeto pode-se observar e constatar que os alunos 

seus pais assim como muitos professores desconhecem a importância do sono para 

a qualidade de vida e consequentemente como a falta do sono interfere no 

aprendizado e no comportamento dos alunos na escola. 

Podemos verificar que após o projeto de intervenção os alunos da turma onde 

foi aplicado o projeto passaram a ter uma visão mais crítica sobre o assunto este 

fato pode ser constado devido aos comentários e perguntadas feitas nas aulas sobre 

o sono. Assim como os cartazes distribuídos pela escola aguçaram a curiosidade de 

alunos de outras turmas e funcionários da escola pelo assunto “sono”, fator 

verificado devido a questionamentos feitos aos alunos que participaram da 

confecção dos cartazes e a professores da escola. Outro fato a se relatar é que 

alunos declararam após o projeto que os pais passaram a controlar mais o uso de 

celulares e da televisão no período da noite antes de irem para a cama dormir. 



 As mudanças de hábitos em relação ao sono somente ocorrerão com acesso 

à informação e o desenvolvimento de projetos e campanhas por meio da 

comunidade escolar e dos órgãos governamentais competentes. 

 Outro fato relevante a se considerar são os benefícios da atividade física para 

a qualidade de sono e consequentemente para a saúde, assim as aulas de 

educação física são de suma importância tanto como meio de informação e 

capacitação para a prática da atividade física como tempo propriamente dito desta 

prática, já que em muitas localidades a escola é o único espaço disponível e com a 

oferta de profissionais capacitados para orientar esta prática. 

O projeto realizado serve como um alerta aos órgãos municipais e estaduais e 

população de modo geral sobre a extrema necessidade de se desenvolver 

campanhas de conscientização voltadas a questões relacionadas aos distúrbios do 

sono e higiene do sono, tendo em vista que este tema ainda é pouco discutido e 

trabalhado pelas estâncias da educação e saúde. 
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