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0 - INTRODUÇÃO 

 

Na prática clínica e na docência, deparamo-nos frequentemente com adoles-

centes que, embora aptos no plano relacional, têm e revelam grandes dificuldades de 

aprendizagem, o que condiciona frustração social, sentimentos de culpa, auto-

depreciação, perda de auto-estima e consequentemente menor saúde e qualidade de 

vida. Poderia dizer-se: tornam-se maus companheiros de si próprios. 

Não raro, a causa do problema reside em padrões de sono desajustados que 

minando ou prejudicando o funcionamento biopsíquico, não lhes permite uma efectiva 

aprendizagem, nem uma objectiva mobilização das suas reais capacidades o que 

naturalmente impede a prossecução eficaz dos objectivos académicos. Decorrem 

daqui vivências de fracasso relativas à vida escolar que pouco a pouco fecham um 

círculo vicioso povoado por uma vária gama de perturbações emocionais. 

Ao realizarmos a presente investigação e atendendo à aceitação crescente do 

constructo sono, como foco investigativo, cuja importância em relação a múltiplos 

domínios (saúde e doença) actualmente se reconhece, pretendemos estudar algumas 

variáveis que julgamos poderem, de algum modo, contribuir para a sua melhor com-

preensão. 

Se, como referenciam os teóricos, o sono é um fenómeno multifacetado que 

envolve o funcionamento orgânico, o estado psicológico, as componentes comporta-

mental e interacção social e ainda os factores ambientais e a aprendizagem, é uma 

vivência que precisa ser gerida de modo adequado, para produzir sucessos na vida do 

adolescente. Se aceitarmos ainda que sono e aprendizagem, constituem dois pólos de 

interacção dinâmica que mutuamente se influenciam, de que modo o sono contribui 

para a existência de maior rendimento escolar nos alunos do ensino secundário? 

Tratando-se de um estudo que envolve sujeitos adolescentes e sendo a ado-

lescência uma fase do desenvolvimento humano caracterizada por alterações normati-

vas na vivência do sono, no estilo de vida e comportamentos adoptados impõe-se pro-

ceder à sua contextualização conceptual. 

Se há etapa do desenvolvimento humano que, neste início do século XXI difi-

cilmente possa ser encarada de forma desapaixonada é, sem dúvida, a adolescência. 

“Fenómeno" relativamente recente na história do desenvolvimento psicossocial do ser 

humano e, mais ainda, na história do seu estudo e compreensão, a desconfian-

ça/fascínio que provoca nos "não-adolescentes" é bastante antiga. Dos estudiosos do 
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comportamento ao cidadão comum, dos políticos aos profissionais dos media, todos 

"discursam" sobre e para os adolescentes, (Relvas, 1996). 

Conceito relativamente recente, suscita, na segunda metade do século XX, 

grande profusão de investigações em áreas diversificadas: psicologia, sociologia, his-

tória, antropologia, medicina, cronobiologia e mais recentemente na enfermagem. 

 Sendo considerada como um dos períodos cruciais do desenvolvimento do ser 

humano, tem sido objecto de numerosas controvérsias quer a nível de conteúdo quer 

na sua delimitação. Neste contexto, a perspectiva desenvolvimental, dirigida à adoles-

cência explica-a como sendo uma época complexa da vida humana marcada por pro-

fundas transformações fisiológicas, pulsionais, afectivas, intelectuais e sociais, (Mon-

teiro & Santos, 1996). Nesta linha de pensamento muitos investigadores tentaram 

delimitar o início e o términus desta fase, contudo as dificuldades encontradas foram 

muitas não se chegando a um consenso.  

 Em termos cronológicos é discutível estabelecer limites fixos para o início e o 

fim da adolescência, pois estes limites alteram-se de acordo com a cultura, geografia e 

sociedade onde se desenvolve este processo. Com efeito, as categorias etárias que 

limitam as etapas da vida e fixam as fronteiras entre as gerações, variam consoante as 

épocas. Para além destes factores há ainda a considerar a grande variabilidade indivi-

dual que caracteriza o desenvolvimento humano.  

Como forma de superar as dificuldades relativas à questão de fixar limites e 

fronteiras na adolescência, alguns autores fazem coincidir o começo da adolescência 

com a puberdade. Partilhamos haver nesta coincidência alguma precisão. Entende-

mos, contudo, que se não eliminam por inteiro as dificuldades. Na verdade, o apareci-

mento da puberdade varia com os indivíduos, sexo, meio, clima e a cultura, (Monteiro 

& Santos, 1996). 

Outros, a fim de evitar este género de dificuldades, apontam para a idade cro-

nológica. É o caso de Sampaio (1994) que afirma estar o início da adolescência asso-

ciado ao início da puberdade (aparecimento da menarca/aparecimento da ejaculação) 

que se situa pelos doze/treze anos. Por seu turno a Organização Mundial de Saúde 

situa a adolescência entre os 10 e os 19 anos, dividindo-a em dois subgrupos: dos 10 

aos 14 anos, a puberdade em que predominam os aspectos do desenvolvimento físico 

e dos 15 aos 19 anos, a adolescência, em que predominam os aspectos do desenvol-

vimento psicossocial. Acontece, porém, que a puberdade é uma transformação física 

evidente e a adolescência é mais do que a mudança física ou adaptação psicológica 

às transformações corporais, (Nunes, 2003). 
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 Recorrer à puberdade para marcar o início da adolescência é uma tendência 

muito presente em diversos estudos, contudo puberdade e adolescência são fenóme-

nos diferentes. Assim, a puberdade é descrita como um fenómeno basicamente bioló-

gico que compreende as transformações corporais e a adolescência como envolvendo 

os componentes psicológicos que são determinados, modificados e influenciados pela 

cultura e pela sociedade. Porém, nem sempre a puberdade antecede a adolescência, 

pois por vezes as mudanças psicológicas antecedem as corporais. Neste processo, é 

frequente considerar as transformações fisiológicas e morfológicas como as alterações 

mais visíveis, sendo o aparecimento da puberdade invocada para explicar a evolução 

psicológica da adolescência.  

  Comparando as curvas de crescimento dos dois sexos, verifica-se que as 

mesmas são quase paralelas até ao final dos primeiros dez anos de vida. É somente a 

partir dos 11-13 anos, que os estrogénios femininos provocam um mais rápido cresci-

mento que, entretanto cessa cerca dos 16 anos. No rapaz, o efeito da testosterona dá 

origem a um crescimento mais rápido entre os 13 e os 15 anos, crescimento que se 

prolonga por um período maior e que quase sempre supera, em altura, o das rapari-

gas. Nas meninas as alterações biológicas são caracterizadas por: desenvolvimento 

das glândulas mamárias e dos órgãos sexuais internos e externos, maior desenvolvi-

mento da cintura pélvica que a dos ombros, aumento da estatura, mudança no tom de 

voz, aparecimento de pêlos nas pernas, axilas e regiões genitais, pouco desenvolvi-

mento muscular. Nos meninos são caracterizadas por: aumento da estatura, maior 

desenvolvimento da cintura dos ombros do que da pélvica, desenvolvimento dos 

órgãos sexuais internos e externos, mudança no tom de voz mais acentuada do que 

na menina, aparecimento de pêlos na face, e grande desenvolvimento muscular, com 

tendência a angulosidade, (Tanner, 1978; Guyton, 1997 cit in Nunes, 2003). 

Para além das diferenças verificadas entre os sexos, existem ainda três tipos 

de variações inter-individuais a saber: variação na idade de aparecimento das trans-

formações pubertárias; variação na duração do crescimento, independentemente da 

idade de aparecimento da puberdade e, finalmente, inversão na sequência desenvol-

vimental.  

Também os factores do ambiente, como os recursos alimentares e as condi-

ções climáticas, influenciam o aparecimento da puberdade. Igualmente, as potenciali-

dades genéticas agem sobre o desenvolvimento da altura, do peso, do sistema de 

reprodução e sobre mecanismos endócrinos. 

Em relação aos processos psicológicos, Sampaio (1994) baseando-se nos tra-
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balhos de Erikson, advoga ser a adolescência a fase da vida em que se consolida a 

identidade de género.  

A puberdade humana é um fenómeno com dimensões físicas e psicológicas 

determinadas. Nesta fase ocorre a maturidade biológica que deve ser entendida como 

já salientámos, o início da actividade de todas as glândulas de secreção interna que 

directa ou indirectamente provocam as mudanças anatómicas. O desenvolvimento 

físico acelerado, as mudanças hormonais e a definição das características sexuais 

secundárias encontram-se muito bem descritas. Contudo, as características psicológi-

cas relacionadas com a puberdade, que definem a adolescência, são bastante distin-

tas entre os indivíduos e dependem dos aspectos culturais em que se inserem – a 

adolescência não é um fenómeno “natural”, mas sim social e historicamente contex-

tualizado, reconhecido por sociedades ocidentais pós-modernas, sendo caracterizada 

por uma série de transformações físicas, psicológicas e sociais.  

Se definir o início da adolescência é complexo, persistem todavia, maiores difi-

culdades para determinar o fim da adolescência uma vez que, não há nenhum "acon-

tecimento biológico” que assinale a entrada na idade adulta. Erikson (1968) cit in 

Sampaio (1994), considera a formação da identidade como o marco final deste perío-

do. Este autor considera-a como sendo uma etapa do desenvolvimento, que ocorre 

desde a puberdade à idade adulta, ou seja, desde a altura em que as alterações psi-

cobiológicas iniciam a maturação até à idade em que um sistema de valores e crenças 

se enquadra numa identidade estabelecida. Por sua vez, Santos (1993), salienta que a 

maioria dos autores considera o fim da adolescência por volta dos dezoito/vinte e um 

anos, devido ao facto de corresponder à aquisição de uma identidade sexual fixa e 

também à formação do carácter, terminando quando o indivíduo atinge a maturidade 

social e emocional e adquire a experiência, a habilidade e a vontade requeridas para 

assumir, de maneira consistente, o papel de um adulto, que é definido pela cultura em 

que vive. 

A adolescência caracteriza-se por uma série de transformações físicas, psico-

lógicas e sociais, cuja faixa etária abrangida varia como já referido, segundo diferentes 

critérios, uns mais restritos e outros mais amplos (cronológico, de desenvolvimento 

físico, sociológico, psicológico, entre outros). Concebê-la como um fenómeno natural 

implicaria assumir a universalidade deste fenómeno, contudo não podemos afirmar 

que a adolescência é inerente a todas as culturas, a não ser que levemos em conta 

apenas a faixa etária, sem fazer alusões a respeito de factores psicossociais, (Torres, 

2005). 
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Em termos científicos, uma discussão desafiadora foi equacionada por Roen-

neberg et al., (2004) num estudo em que observaram uma mudança abrupta nos horá-

rios de sono por volta dos 20 anos de idade, quando começa a haver um avanço de 

fase. Os autores propõem que esta alteração nos hábitos de sono pode ser o marca-

dor do final da adolescência, assim como a soldadura das epífises é o marcador do 

final da puberdade. 

No que ao sono diz respeito, na adolescência é frequente observar o fenómeno 

conhecido como “atraso de fase de sono”, que consiste no deslocamento dos 

episódios de sono para horários mais tardios. Com o início da puberdade, algumas 

características do ciclo vigília-sono
 

começam a alterar-se: os horários de dormir e 

acordar tornam-se mais tardios, principalmente em situação de menor imposição dos 

horários escolares (férias e fins de semana) (Andrade et al., 1993; Valdez et al., 1996; 

Mello, 1999). Observa-se uma tendência para a diminuição da duração do sono noc-

turno nos dias de semana com um concomitante aumento da incidência da sonolência 

diurna, da dificuldade em despertar pela manhã e de problemas relacionados a ador-

mecer à noite (Andrade et al., 1993; Montagner et al., 1994). Paralelamente, os jovens 

relatam uma diminuição na qualidade de sono ao longo da adolescência, o que tam-

bém é verificado nos estudos realizados com estudantes universitários, sugerindo que 

esta tendência presente nos adolescentes pode manifestar-se em adultos jovens, 

(Hawkins & Shaw, 1991).  

Os estudos em indíviduos com desenvolvimento normal, sugerem que o fenó-

meno conhecido como "atraso de fase de sono", característico da adolescência esteja 

relacionado, entre outros, com o processo de maturação hormonal característico da 

puberdade. As mudanças hormonais na puberdade influenciariam o ciclo vigília/sono 

nesta fase da vida humana, modificando directamente a actividade dos osciladores 

endógenos que actuam sobre a expressão deste ritmo biológico.  

Outra hipótese explicativa para as alterações no ciclo vigília/sono do sono dos 

adolescentes centra-se na aquisição de novos hábitos, por envolvimento maior com 

grupos de pares e menor controlo parental sobre os seus horários. Tais hipóteses são 

possivelmente complementares, ou seja, a interacção entre factores biológicos e 

socioculturais predisporia o ciclo vigília/sono a mudanças durante a adolescência. 

A duração, a qualidade e a regularidade do ciclo vigília/sono, são aspectos do 

sono que entre outros, têm mostrado relacionar-se com o bem-estar durante o dia e 

com o desempenho cognitivo. Com efeito, apesar dos adolescentes do secundário 
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serem, em princípio saudáveis, a vivência da vida escolar nem sempre é acompanha-

da dos comportamentos de sono saudáveis. 

O reconhecimento do sono como um importante problema de saúde pública em 

crescente expansão, levou numerosos países, entre os quais se inclui Portugal, a 

dedicar-lhe uma especial atenção. Contudo apesar da grande relevância do tema, no 

contexto português são escassos os estudos sobre a temática das implicações do 

sono no rendimento escolar, sobretudo em estudantes do ensino secundário. 

O estudo do sono na adolescência é de grande importância, pois como huma-

nos ocupamos um terço da vida dormindo, logo os transtornos do sono, tais como a 

insónia, hipersónia e alterações dos ritmos vigilia-sono são motivo frequente de con-

sulta médica e psicológica para os que dela sofrem, porque o rendimento escolar é 

afectado pela qualidade do sono e porque é uma área do conhecimento que carece e 

merece ser mais investigada. 

Por outro lado, a importância cada vez maior da associação do sono ao estilo 

de vida tornou claro aos profissionais da saúde e da educação que a aquisição de 

competências nos jovens, tem um papel fundamental na promoção e educação para a 

saúde, uma vez que muitos dos problemas, estão relacionados com os comportamen-

tos, a inadequação às pressões e desafios do dia-a-dia, decorrentes da interacção 

com contextos sociais cada vez mais latos e mais complexos.  

Os adolescentes, adultos de amanhã, começam cedo a sofrer os efeitos das 

modificações sociais, económicas e culturais que irão repercutir-se directamente sobre 

a sua saúde, bem-estar e autonomia. Na verdade, as mudanças ocorridas nos hábitos 

de vida dos países da Europa Ocidental têm implicado uma alteração constante nos 

padrões de doença nos sujeitos, (WHO, 2005), refere o Gabinete Regional para a 

Europa da OMS, uma vez que definiu como prioritária a operação conjunta dos vários 

países na abordagem destas problemáticas 

Como é sabido é no final da infância e início da adolescência que os jovens 

passam por períodos críticos de padrões de conduta. É precisamente nesta idade da 

vida que geralmente se iniciam o consumo de substâncias não saudáveis como o 

tabaco, o álcool e outras substâncias tóxicas não institucionalizadas. 

De facto a maioria dos estudos incluindo o estudo realizado pelo Projecto Vida 

(2003), na região de Lisboa, parecem orientar-se para que um dos comportamentos de 

risco mais relevante dos jovens que adoptam comportamentos não saudáveis é não 

querer continuar a estudar. A abordagem educacional deve englobar reflexão, e dar 

especial ênfase à importância da opção informada e do “empowerment” dos indivíduos 
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e das populações, para assumirem atitudes conscientes e responsáveis quanto à sua 

saúde, e à importância da criação de ambientes estruturais favoráveis para a promo-

ção de estilos de vida saudáveis, tendo em consideração que a saúde, não deixa de 

ser construída no âmbito de influências de carácter cultural, social género e idade.  

Montagner (1998) cit in Cardoso et al. (2005) afirma que quando as crianças 

acumulam dificuldades escolares, dificuldades inerentes ao meio físico, social e moral 

da família, dificuldades interactivas e relacionais com perturbações e insuficiências do 

ritmo sono e vigília, existe uma forte probabilidade de possuírem, mais frequentemen-

te, que qualquer outra criança da mesma idade e da mesma classe, menor capacidade 

de atenção, de mobilização dos seus recursos intelectuais e dos seus processos cog-

nitivos. A falta e/ou hábitos inadequados de sono influenciam a aprendizagem dentro e 

fora da escola. Os hábitos de sono como a motivação, a concentração, o deficit de 

memória, alterações do humor e baixa de imunidade, são outros factores a considerar. 

No que se refere à memória vários são os estudos (Deming, Zhenyun, Daosherg & 

Shanxun, 1991; Smith, 1995; Cortés, Nicolovius & Bernal, 1996; Dotto, 1996; Ramos, 

1996c; Roehrs & Roth, 2000; Maquet, 2001; Stickgold, Hobson, Fosse & Fosse, 2001) 

que fornecem evidência convergente favorável á hipótese de um importante papel do 

sono na consolidação de aprendizagens e memórias.  

A ser assim, uma boa higiene do sono, torna-se um elemento importante na 

aprendizagem. Esta visa mobilizar os recursos pessoais, sociais e do meio ambiente 

para fomentar um sono reparador e de qualidade com implicações directas no rendi-

mento escolar dos jovens. 

Neste contexto, muitos autores advogam que os estudantes e os professores, 

serão melhor sucedidos, quando a importância da relação entre o rendimento escolar, 

sono e o estilo de vida, forem bem reconhecidas, devendo esse conhecimento ser 

utilizado na investigação, prática da docência e clínica, bem como na tomada de deci-

são política. 

Foi neste enquadramento que optámos por dirigir o nosso estudo para a temá-

tica «Privação do sono, rendimento escolar e equilíbrio p sico-afectivo na adoles-

cência ».  

Como introdução ao enquadramento teórico, diremos que a literatura científica 

relata ser o sono um pilar importante do sucesso escolar, daí ser este estudo um con-

tributo, ainda que humilde para que se produzam evidências científicas sobre o tema. 

As razões que justificam esta nossa opção são:  
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• Constatarmos que cerca de 16% dos estudantes do básico e secundá-

rio, reprovam ou desistem de estudar e que no final do secundário ocorre um 

pico de insucesso escolar associado aos exames nacionais, estimando-se que 

afecta cerca de um terço dos adolescentes portugueses; 

• Constatarmos ser o sono um problema de saúde pública, estimando-se 

que cerca de 60% dos adolescentes com idades entre os 14 e 15 anos se sin-

tam cansados, por falta de sono ou com dificuldades em adormecer. Baptista 

(2001) reforça esta ideia ao afirmar que “(…) os portugueses dormem actual-

mente menos uma hora e meia do que no início do século 20 e cerca de 30% 

da população portuguesa sofre de doenças de sono”. Esta autora sublinha ain-

da que “(…) este é um problema que afecta sobretudo as crianças e os jovens, 

que se deitam cada vez mais tarde e necessitam de se levantar mais cedo (….) 

o que pode provocar uma diminuição da capacidade abstracta e problemas de 

memória”, justificando-se que se proceda ao estudo da qualidade do sono dos 

estudantes, baseados na percepção dos próprios; 

• A higiene do sono poderá constituir um projecto inacabado, prolongan-

do-se potencialmente por toda uma vida, logo, existir necessidade de conhecer 

as especificidades do cronotipo dos adolescentes a fim de promover estraté-

gias eficazes; 

• Acreditarmos ser de primordial relevância efectuar uma abordagem mul-

tidisciplinar da aprendizagem, na qual a Saúde Mental, (equilíbrio psico-

afectivo) pode dar um contributo importante para a compreensão de alguns fac-

tores intervenientes no processo de manutenção ou precipitação dos distúrbios 

do sono, bem como assinalar de que forma o estilo de vida e os hábitos do 

sono, entre outras, se podem relacionar com a qualidade do sono e com o 

sucesso escolar do adolescente. 

• Assumimos o risco de enveredar por uma via à partida pouco promisso-

ra em termos de teses conclusivas. Aceitamos, contudo, semelhante risco pois 

o que pretendíamos era explorar o modo como as variáveis estilo de vida, hábi-

tos do sono, qualidade do sono e as variáveis sócio demográficas e académi-

cas estão relacionadas como o rendimento escolar dos adolescentes. 

• Conhecer melhor esta problemática e contribuir, com este conhecimen-

to, para eventuais actuações futuras, motivando diversos agentes sociais para 

o problema, foi outras das nossas aspirações. 
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A motivação para este estudo surge, então, como resultado das nossas inquie-

tações pessoais, perante um tema actual ainda pouco desenvolvido no contexto portu-

guês. O mesmo é objectivado no enunciado das nossas questões de investigação  

• Em que medida os estilos de vida os hábitos de sono o cronotipo, a fadiga crónica 

e o funcionamento mental, (equilíbrio psico-efectivo) têm repercussões na qualida-

de de sono e no rendimento escolar dos adolescentes? 

••  Que influência é atribuída aos estilos de vida, ao cronótipo, e ao funcionamento 

mental no rendimento escolar quando mediada pela qualidade do sono?  

• Que outros factores poderão também influenciar a qualidade do sono e o rendi-

mento escolar? A idade do adolescente? O género? O estabelecimento de ensino 

que frequentam? O ano de escolaridade dos adolescentes?” 

Às questões formuladas tentaremos dar resposta tendo em atenção os limites 

impostos por um estudo desta natureza. 

No delinear da pesquisa, emergem os seguintes objectivos: 

• Caracterizar alguns parâmetros fundamentais dos hábitos de sono dos ado-

lescentes, nomeadamente hábitos de deitar, frequência de acordares noc-

turnos, duração do sono, concentração durante o período de aulas, sono-

lência diurna e cronotipo.  

• Analisar a relação entre estilos de vida, cronotipo, funcionamento mental e quali-

dade de sono com o rendimento escolar nas suas várias dimensões  

• Verificar se os estilos de vida, cronotipo e funcionamento mental têm efeito signifi-

cativo na predição da qualidade do sono 

• Analisar em que medida a qualidade do sono é uma variável mediadora na relação 

entre as variáveis independentes estilos de vida, cronotipo e funcionamento mental 

com a variável dependente rendimento escolar.  

Em termos metodológicos o modelo de investigação adoptado, corresponde ao 

modelo cross sectorial ou transversal, seguindo uma via analítica-correlacional. 

De forma a levarmos a cabo este estudo, inquirimos 2094 adolescentes com 

idades compreendidas entre os 14 e os 23 anos, que frequentavam o ensino secundá-

rio na cidade de Viseu. 
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Para a recolha da informação, tivemos como suporte um protocolo de ques-

tionários que permitem avaliar entre outros aspectos os estilos de vida, a qualidade 

do sono, e o rendimento escolar dos estudantes.  

Estruturalmente o nosso trabalho compõe-se de duas partes. A primeira integra 

o quadro teórico, no qual damos conta da incursão feita pela literatura científica nacio-

nal e internacional, permitindo-nos desta forma contextualizar o problema em estudo, 

bem como sustentar as nossas hipóteses teóricas. Assim, a revisão teórica resultante 

da leitura bibliográfica, procurou abranger de forma sistematizada e aprofundada as 

áreas de estudo, consideradas como as mais relevantes para introduzir a nossa inves-

tigação, deu corpo a três capítulos principais. Nestes será focado o contributo dos 

autores para o acréscimo de conhecimento sobre o tema, salientando os aspectos 

relacionados com o modelo de análise para o qual, na segunda parte procuraremos 

suporte empírico. Assim, o enquadramento teórico descreve e conceptualiza o sono, 

os estilos de vida e o rendimento escolar, seguindo-se o relato referente aos contribu-

tos da revisão dos estudos, sobre as variáveis supra-citadas, que nos abriram horizon-

tes necessários à concretização do estudo. Contextualizando, diremos que: 

Capítulo um - relativo ao Sono introduz a conceptualização do sono e contextualiza 

historicamente o estudo do sono; descreve a cronologia do sono; aborda a arquitectu-

ra do sono no referente à distribuição dos estados e fases do sono durante toda a noi-

te; apresenta os aspectos cronobiológicos do comportamento humano, no qual se 

inclui a definição do ritmo circadiano, os seus mecanismos de controlo e sistemas e as 

estruturas implicados na sua regulação. É ainda feita referência às diferenças indivi-

duais, ao nível dos ritmos circadianos, centrando-se na dimensão matutinidade-

vespertinidade e na sua relação com diversas variáveis orgânicas, comportamentais e 

também ambientais; aporta as características do sono, designadamente duração, qua-

lidade e latência ao longo do ciclo vital; trata os aspectos relativos aos hábitos de sono 

e discute-se a eventual relação com a fadiga crónica; expõe a classificação dos distúr-

bios do sono salientando a relação dos mesmos com o rendimento escolar;  

Capítulo dois - Dado entendermos que a qualidade do sono não se pode disso-

ciar do estilo de vida, debruçámo-nos sobre o mesmo, procurando perspectivar o 

papel que este vector é chamado a desempenhar.  

Capítulo três – O rendimento escolar, é objecto de análise específica no tercei-

ro capítulo. Neste patenteia-se o enquadramento teórico do constructo, formas de ava-

liação e subsídios dos estudos realizados.  
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Ao longo destes três capítulos, sustentámos a nossa exposição em diversos 

autores com o objectivo de efectuar uma revisão bibliográfica tão vasta quanto possí-

vel. Procurámos, ao mesmo tempo, retirar das diferentes perspectivas elementos 

capazes de esclarecer a problemática abordada. 

O contributo pessoal da nossa investigação está patente na segunda parte des-

te trabalho, onde se conceptualiza o processo de investigação empírica. O mesmo 

subdivide-se em 4 capítulos, sendo o primeiro referente às considerações metodológi-

cas, onde é descrito o tipo de estudo, designadamente os procedimentos metodológi-

cos adoptados, desde a selecção da amostra, até à caracterização dos adolescentes, 

passando pela descrição dos instrumentos e métodos de recolha de dados. O segun-

do relativo à apresentação e análise estatística aplicada aos dados, o terceiro concer-

nente à análise inferencial dos resultados e o quarto respeitante à discussão das 

opções metodológicas e dos resultados encontrados. 

Finalizamos com a apresentação das conclusões, nas quais é apontada a 

necessidade de desenvolver investigação longitudinal neste domínio, com especial 

relevância em populações de adolescentes com dificuldades de aprendizagem e ou 

portadores de distúrbios do sono afim de melhor identificar as variáveis que interferem 

no rendimento escolar, dando assim maior consistência ao modelo delineado. 

 

 


