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PREFÁCIO 
 

…temos de nos entender como nós somos e 

não como os outros pensam que nós somos… 

temos de estar bem connosco… de pensar 

naquilo que nós pensamos, porque isso é que 

é importante. 

Jovem com deficiência 
 

Para além dos desafios normais de um jovem na conquista da sua identidade e 
autonomia, os adolescentes com necessidades educativas especiais enfrentam desafios 
adicionais. De facto, as limitações primárias impostas por uma deficiência ou outra condição de 
desvantagem aumentam a sua vulnerabilidade para o surgimento de efeitos secundários 
relacionados com a sua saúde e bem-estar. É aqui que a resiliência, definida como a 
manifestação de competência face ao risco e à adversidade, se torna uma capacidade 
fundamental. Promover a resiliência num jovem com necessidades especiais significa dotá-lo da 
capacidade de ultrapassar factores de risco e consequentemente evitar os seus efeitos negativos.  

De entre os determinantes que fazem com que a nossa resposta a estas situações-
problema seja mais ou menos eficaz, a presença de factores de protecção constitui um dos mais 
importantes, referindo-se tanto às características individuais como do envolvimento social. Isto 
implica que quando se pensa o jovem com necessidades especiais devam existir dois pontos de 
focagem simultâneos e complementares: o próprio indivíduo e o contexto social onde ele se 
movimenta.  
 O presente documento, tendo a coragem de dar voz ao jovem com necessidades 
educativas especiais, através da metodologia dos grupos focais, surge como um contributo 
importante no movimento de aproximação à sua realidade. Durante a leitura deste trabalho, temos 
acesso na primeira pessoa aos sentires e percepções do jovem com Necessidades Educativas 
Especiais. Ouvir e dar sentido ao que têm a dizer acerca de si e das suas necessidades permitirá 
programar com mais certeza de não perdermos o jovem com deficiência como referente de todo 
este processo. Porque a responsabilidade individual do jovem não lhe pode ser retirada, eles 
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devem ser capacitados e estimulados a assumi-la e a tornarem-se competentes para o fazerem 
através de programas que promovam as suas competências pessoais e sociais. Estes programas, 
para além de o dotarem de um conjunto de aptidões relacionais, permitirão um necessário 
conhecimento e reflexão do jovem acerca de si mesmo. 
   Mas programar intervenções com estes jovens é também pensar em contextos e 
relações. É necessário avaliar e monitorizar processos e resultados, porque os jovens mudam e 
os seus contextos também mudam. De facto, quando se fala em inclusão há que ter a 
preocupação de colocar a responsabilidade onde realmente ela reside e não só na pessoa com 
necessidades especiais. Neste sentido, as oportunidades da criança e jovem com deficiência 
devem ser dadas por uma comunidade competente que promova resiliência. Comunidades que 
definem prioridades, metas e estratégias através das necessidades individuais, comunidades que 
mudam para que não sejam negadas oportunidades a esta população. Assim, é necessário 
pensar o jovem agindo na comunidade. 

Neste sentido, e porque nos encontramos num tempo em que se generaliza a inclusão no 
contexto escolar, a orientação da escola para o trabalho em parcerias é fundamental. A força 
conseguida pela diversidade de contribuições, de recursos e soluções, consegue-se com um olhar 
diferente das escolas para a comunidade e desta para a escola.  

Contribuir para um trabalho realizado pela equipa do Projecto Aventura Social é para mim 
uma honra. Esta é uma equipa que com qualidade e seriedade se tem aventurado na descoberta 
das forças e das vulnerabilidades dos jovens, dando-lhes voz. E porque é possível e desejável 
fazer sempre melhor, a existência destes estudos é crucial para que as experiências e 
oportunidades criadas nos vários contextos, sejam eles escolar, familiar ou comunitário, sejam 
promotores da resiliência. A pertinência da informação fornecida neste documento permitirá saber 
mais acerca do “como” e “para quê” promover as capacidades que constituem a resiliência. 
Impõe-se proporcionar ao jovem com necessidades especiais a capacidade para criar as suas 
expectativas, estar motivado e persistir para as alcançar, fazer a gestão equilibrada das suas 
limitações e forças, adquirindo a sabedoria do olhar que observa as suas vulnerabilidades e 
adversidades como oportunidades. 

 
Lúcia Canha 

Directora Técnica da APCO 
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INTRODUÇÃO 
 

 
A adolescência é uma fase de múltiplas transformações e desafios. Alguns 

adolescentes poderão ter de enfrentar desafios acrescidos devido às suas limitações que, por sua 
vez, num envolvimento com barreiras, poderão restringir a participação destes adolescentes nas 
mais diversas áreas da vida.  

O trabalho que se apresenta neste documento relata as percepções, os sentimentos e 
as opiniões dos adolescentes com Necessidades Educativas Especiais (NEE) sobre a sua saúde 
e os comportamentos associados ao seu estilo de vida nos diversos contextos sociais. Este 
trabalho enquadra-se no âmbito de um projecto mais alargado - Projecto “Risco e Resiliência em 
Adolescentes com Necessidades Educativas Especiais”1 -, desenvolvido no âmbito dos projectos 
de Investigação no domínio da Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência. O projecto 
“Risco e Resiliência em Adolescentes com Necessidades Educativas Especiais” pretende 
conhecer os comportamentos e estilos de vida dos adolescentes com necessidades educativas 
especiais (NEE) e desenvolver um programa no âmbito da promoção da saúde e resiliência 
adaptado a estes jovens. Em termos mais concretos, o projecto tem como objectivos: 

- Contribuir para o conhecimento dos comportamentos e estilos de vida dos adolescentes 
com necessidades NEE, integrados no ensino regular nos vários contextos da sua vida; 

- Conhecimento da situação actual das NEE em contextos integrados; 
- Disseminação e discussão dos resultados, obtidos no estudo quantitativo,  junto dos 

grupos participantes; 
- Elaboração de um programa de intervenção, centrado na promoção de factores de 

protecção aliados à saúde e resiliência;  
- Formação de pais e professores nas áreas acima mencionadas. 
O estudo tem assim como principal objectivo o conhecimento dos factores aliados ao 

risco e à protecção na saúde e na resiliência dos adolescentes com NEE, que constitui ainda uma 
área a explorar, dado que a maior parte dos estudos realizados nesta área, abrange apenas 
jovens sem NEE, ou não fazem uma análise em separado destes dois tipos de grupos. Esta parte 
                                                 
1 Projecto financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
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constitui ainda uma peça de extrema importância dado que o conhecimento dos factores aliados 
ao risco e à protecção na saúde e na resiliência constituem aspectos fundamentais para o delinear 
de intervenções neste âmbito. Pretende-se ainda com este trabalho a disseminação dos 
resultados obtidos junto das escolas participantes e de outras instituições de apoio aos indivíduos 
com deficiência, no sentido de partilhar e contextualizar a informação obtida anteriormente.  

Este estudo envolve ainda a elaboração de um programa de promoção de factores 
aliados à saúde e à resiliência. O programa desenvolvido é direcionado para a formação de pais, 
professores e técnicos, com o objetivo destes agentes funcionarem como promotores da 
resiliência junto dos adolescentes com NEE. O empowerment destes agentes é especialmente 
importante para a promoção das competências pessoais e sociais dos adolescentes com NEE 
que, por sua vez, são determinantes para a sua autonomia, resiliência e inclusão. 

Dado que a investigação na área das NEE se tem situado sobre aspectos mais 
relacionados com a inclusão no sentido mais restrito das necessidades educativas, parece 
relevante a investigação e desenvolvimento de programas no contexto escolar mais vocacionados 
para aspectos relativos ao desenvolvimento pessoal e social, com um particular enfoque na 
resiliência, que parece fazer um sentido especial para os adolescentes com NEE.  
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ADOLESCÊNCIA 
 

A adolescência tem sido, ao longo do tempo, objecto de estudo de diversos 
investigadores, tendo-se assistido à alteração progressiva da visão contemplativa desta etapa. 
Sabe-se hoje, que alguns jovens se deparam na adolescência com dificuldades mais acentuadas 
não sendo estas contudo normativas. Sabe-se também que, perante a existência de tais 
obstáculos, estas não se generalizam a todas áreas de funcionamento do jovem ou atingem 
necessariamente graves proporções. Sabe-se ainda, que muitos dos problemas da adolescência 
surgem como forma de adaptação do adolescente aos novos desafios que se lhe colocam 
(Sprinthall & Collins, 1999). 

São de facto múltiplos os desafios que se colocam: a adaptação a toda uma nova 
condição biológica, a conquista de uma nova autonomia, o estabelecimento de novas relações 
interpessoais próximas e duradouras, a progressão académica, entre outros. Segundo Sousa 
(2006), a adolescência caracteriza-se por ser um período de construção de valores sociais e de 
interesse por problemas éticos e ideológicos assistindo-se a uma aspiração à perfeição moral e 
simultaneamente à expressão de um grande altruísmo (potenciador de revoltas contra os valores 
da sociedade). Tudo isto está associado à necessidade de se sentir valorizado como pessoa, de 
estabelecer um lugar num grupo produtivo, sentir-se útil para os outros, dispor de sistemas de 
suporte e saber como os usar, fazer escolhas informadas e acreditar num futuro com 
oportunidades reais. Ultrapassar estes desafios e preencher estas necessidades tornam-se 
requisitos necessários para que os adolescentes se tornem adultos saudáveis e produtivos 
(Carnegie Corporation of New York, 1995).  

O que pode contribuir então de forma incisiva para a vivência de uma adolescência 
positiva? Libbey, Ireland, e Resnick (2002) referem que quanto maior o número de contextos a 
que o adolescente esteja positivamente ligado, menores serão os níveis de perturbação 
emocional, o que parece ir ao encontro da noção de áreas de conforto. Em termos gerais, a 
ligação à família parece ser a mais importante em termos de protecção para as perturbações 
emocionais, seguida da ligação à escola, bairro e pares. O impacto destes contextos no bem-estar 
dos adolescentes parece variar em função do género e da idade. De acordo com os autores, a 
ligação à família constitui o contexto com um maior poder protector contra as perturbações 



 16 

emocionais para as raparigas, quer para as mais novas, quer para as mais velhas, enquanto para 
os rapazes, a ligação à escola surge com mais impacto a este nível (Libbey et al., 2002). 

As mudanças que ocorrem na adolescência, e que envolvem crescimento do indivíduo no 
sentido de uma maior maturidade física e cognitiva, requerem uma renegociação das relações 
familiares para o aumento da reciprocidade (Toumbourou, 2001). Um importante factor, não só ao 
nível das famílias, mas de qualquer outro grupo que assim se perceba, é um sentido de 
proximidade entre os seus elementos. As ligações estáveis e positivas com outros significativos, 
nomeadamente os pais, dão ao adolescente um sentimento de segurança e previsibilidade 
(Barber, 1997). Os adolescentes com uma ligação segura aos pais têm menos probabilidade de 
apresentar problemas de internalização e externalização (Moss, Rosseau, Parent, St-Laurent, & 
Saintonge, 1998).  

A família tem um papel central na transmissão e desenvolvimento de atitudes, regras e 
modelos comportamentais que estão na base da tomada de decisões (Coslin, 1999). Com o 
alcance de uma maior autonomia, os adolescentes conquistam maior  liberdade para tomar 
decisões e agir de forma activa na sua vida. Contudo, uma das questões que se coloca durante a 
adolescência, é a de que o grupo de amigos passa a ter mais influência que os pais no 
comportamento do jovem. Se esta afirmação pode ser válida para alguns aspectos, não pode ser 
generalizada a todas as áreas da vida do jovem. Os pais parecem ter mais influência a nível de 
valores mais profundos, isto é, valores culturais “estáveis” e em decisões que implicam 
consequências a longo prazo, como, por exemplo, valores socioeconómicos, religião, adesão 
política, hábitos de consumo e de saúde em geral. O grupo e pares, por sua vez, parece ter 
sobretudo influência na realização de comportamentos relacionados com valores culturais e sociais 
“mutáveis” e com consequências imediatas, como, por exemplo, actividades de tempos livres, 
música, linguagem e modelos de interacção individuais e sexuais. Os pais têm influência nas 
decisões com implicações a nível do futuro e o grupo tem influência nas decisões relativas a 
necessidades presentes, nomeadamente em termos de identidade e estatuto (Claes, 1985; 
Friedman, 1999; Hill, 1987; Lutte, 1988; Schaffer, 1994; Steinberg, 1998). Ajudar os pais a 
perceber que os valores de base dos seus filhos são os mesmos que os seus, pode reduzir o 
conflito e criar confiança (Friedman, 1999).  

Independentemente do facto da família continuar a exercer influência junto do 
adolescente, é sem dúvida no início da adolescência que o grupo e os amigos adquirem maior 
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relevo na vida dos indivíduos. Esta crescente importância está relacionada às primeiras tentativas 
de emancipação da família (Lutte, 1988), e com as necessidades individuais de intimidade, e de 
um sentimento de confiança mútua entre os pares (Larson & Richards, 1991; Steinberg, 1998). 
Um amigo é alguém que nos compreende, que pensa de forma similar sobre assuntos 
significativos. Os amigos íntimos apresentam características similares em termos de identidade 
(Akers, Jones, & Coyl, 1998), atitudes e comportamentos (Tolson & Urberg, 1993). A partilha de 
sentimentos, de identidades e interesses comuns constituem por isso a base para o 
estabelecimento das amizades na adolescência (Sprinthall & Collins, 1999).  

Os adolescentes que se sentem aceites pelos colegas, que os vêem como simpáticos e 
prestáveis, que ficam juntos depois das aulas e partilham prazer nesses momentos referem ser 
mais felizes. Por outro lado, os jovens que acham que os colegas não os aceitam na sua 
individualidade, apresentam mais sintomas de mal-estar físico e psicológico, e os jovens sem 
amigos, ou que acham difícil arranjar amigos, são mais frequentemente vítimas de provocação na 
escola. São os rapazes e os adolescentes mais novos que se sentem menos postos de lado, que 
têm mais autoconfiança, que se sentem mais apoiados, e que se sentem mais felizes. Os rapazes 
acham ainda que é mais fácil fazer amigos e falar com eles, sobretudo com as raparigas. Por 
outro lado, são as raparigas que se sentem mais sós, mas tal como os rapazes também acham 
mais fácil falar com as raparigas (Matos et al., 2003). 

Para além das alterações a nível familiar e de pares, a entrada nesta nova etapa implica 
também uma mudança no contexto escolar. Geralmente ocorre a transição de uma escola mais 
íntima, onde a criança tem apenas um professor, para um contexto escolar frequentemente mais 
alargado e mais impessoal (Simmons, 1987). Esta mudança poderá ser mais ou menos difícil para 
os jovens. Algumas características do contexto escolar podem influenciar a adaptação e 
satisfação do jovem no novo contexto, nomeadamente: a cultura da escola (McWhirter et al., 1998; 
Samdal, 1998; Samdal, Nutbeam, Wold, & Kannas, 1998); a protecção física e emocional 
adequada (Bearman, 1998; Samdal, 1998; Samdal et al., 1998; Simmons, 1987); a promoção de 
actividades extracurriculares (Bearman, 1998; Horn, Chen, & Adelman, 1997; Simmons, 1987); e a 
continuidade dos grupos próximos na escola (Bearman, 1998; Simmons, 1987). 

O estudo da rede europeia HBSC/OMS mostra que são as raparigas e os estudantes 
mais novos quem mais gosta da escola (Matos, Simões, Canha, & Fonseca, 2000; Matos et al., 
2003; Samdal & Dür, 2000). São também as raparigas e os estudantes mais novos que afirmam 
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mais frequentemente que a escola é um bom lugar para se estar, que sentem que pertencem à 
escola, e que consideram que ir à escola não é aborrecido (Matos et al., 2000). Bonny, Britto, 
Klostermann, Hornung, e Slap (2000), salientam que os estudantes afro-americanos, com baixo 
nível educacional, e com uma assincronia entre a idade cronológica e ano de escolaridade que 
frequentam, referem menor ligação à escola. Os rapazes e os estudantes mais velhos referem 
mais frequentemente que os estudantes são tratados com muita severidade (Matos et al., 2000). É 
interessante notar neste estudo que são as raparigas quem mais frequentemente refere não ter 
opinião relativamente a questões do ambiente escolar. 

A escola pode ser um factor de risco ou de protecção para a saúde (Samdal, 1998). 
Experiências positivas no ambiente escolar podem constituir um recurso para o bem-estar 
subjectivo dos adolescentes. Por exemplo, os estudantes que gostam da escola e que referem 
que ir à escola não é aborrecido sentem-se mais felizes, comparativamente com aqueles que não 
gostam da escola e que acham aborrecido ir à escola (Matos et al., 2003). Resnick e 
colaboradores (1993) verificaram que os estudantes do ensino secundário com forte ligação à 
escola, comparados com os estudantes com fraca ligação, tinham níveis mais baixos de stress, 
ideação e comportamento suicida, violência, consumo de substâncias e iniciação sexual precoce. A 
ligação à escola foi mais protectora do que qualquer outro factor, incluindo a ligação à família, contra 
o absentismo, delinquência, uso de várias drogas, acidentes não intencionais e gravidez. Os dados 
obtidos num estudo realizado por Bonny e colaboradores (2000) indicam que os jovens que referem 
estar mais ligados à escola, referem também um melhor estado de saúde. ( 

A escola surge assim como um contexto determinante ao nível do bem-estar das 
crianças e adolescentes. Contudo, alguns grupos vêem ainda dificultado o seu acesso à escola. 

Segundo dados da UNESCO, 90% das crianças com deficiência nos países em 
desenvolvimento não frequentam a escola e a taxa total de literacia para pessoas adultas com 
deficiência é de 3% (UNDP, 1998 cit. in Marques & Madeira, 2006). Tendo em conta estes dados, 
a nível universitário é facilmente perceptível que nos deparamos com um baixo nível de 
representatividade. A discriminação e ausência de sensibilidade para lidar com as particularidades 
dos jovens portadores de deficiência são ainda agravadas por níveis socioeconómicos 
desfavorecidos, desigualdades de género, entre outros factores.  
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Por tudo isto urge a necessidade de investir em programas destinados às pessoas com 
deficiência, no sentido de perceber quais os seus problemas reais, que riscos correm e como é 
possível contorná-los. 
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Comportamentos De Saúde Na Adolescência 
 

A adolescência é geralmente considerada como um período de saúde (Irwin et al., 2002), 
dada a menor vulnerabilidade dos jovens à doença (Bruhn, 1988; WHO, 1993). Esta visão dos 
jovens como um grupo saudável não é apenas externa, dado que a grande maioria dos jovens 
também se vê como saudável. Resultados do estudo HBSC mostram que cerca de 90% dos 
estudantes referem sentir-se saudáveis (Scheidt, Overpeck, Wyatt, & Aszmann, 2000). Apesar de 
experienciarem alguns sintomas de mal-estar, a maioria dos adolescentes não parece traduzir 
esses sintomas em percepções de uma má saúde. Os dados deste mesmo estudo relativos a 
Portugal, mostram que cerca de 95% dos jovens portugueses participantes no estudo sentem-se 
saudáveis, sendo que destes cerca de 32% dizem sentir-se muito saudáveis (Matos et al., 2006). 

Ainda que os adolescentes sejam menos susceptíveis à doença ou a outras condições 
negativas aliadas à saúde, por vezes também são confrontados com problemas de saúde mais ou 
menos graves e com a morte. Diomsina e Vyciniene (2002) referem que entre os problemas de 
saúde mental mais prevalentes na infância e adolescência se encontram as perturbações da 
ansiedade.  

Entre as principais causas de morte na adolescência encontram-se os acidentes (onde 
lideram os acidentes com veículos motorizados), os homicídios, e o suicídio (Pickin & St Leger, 
1993; Sells & Blum, 1996). Muitas das causas de mortalidade e morbilidade na adolescência são 
de origem comportamental (Irwin et al., 2002; Pickin & St Leger, 1993; Steptoe & Wardle, 1996; 
WHO, 1993). Contudo, é importante referir que é possível prevenir muitos destes problemas dada 
a grande plasticidade comportamental que caracteriza a adolescência (Irwin et al., 2002). 

É importante que a prevenção seja precoce, visto que os problemas de saúde tendem a 
aumentar ao longo da adolescência, quer a nível de sintomas psicológicos quer a nível de 
sintomas físicos, especialmente no género feminino (Scheidt et al., 2000; Sweeting & West, 2003). 
Também os dados do estudo HBSC realizado em Portugal, confirmam esta tendência de uma 
evolução negativa ao nível dos sintomas de mal-estar nos adolescentes (Matos et al., 2006). Tal 
como aumentam os sintomas de mal-estar, diminuem as percepções de saúde, sendo neste caso 
os adolescentes mais velhos aqueles que se sentem menos saudáveis (Matos et al., 2006; 
Pedersen, 1998). Por outro lado, sentir-se saudável está fortemente associado ao evitamento de 
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comportamentos de risco, tais como o fumar, beber álcool e consumir drogas (Pedersen, 1998). 
(M. G.  

Os adolescentes que reportam menos frequentemente sintomas físicos e psicológicos 
são também os que mais referem ser felizes (Matos et al., 2006). E, se felicidade e bem-estar 
estão fortemente associados à percepção saúde, o que é que faz os jovens sentirem-se felizes? 
Basicamente, a satisfação consigo próprio e o suporte e satisfação nos contextos de vida 
significativos. O suporte social constitui um factor que contribui para o bem-estar e saúde dos 
adolescentes (Chen, Wang, Yang, & Liou, 2003; Yarcheski, Mahon, & Yarcheski, 2001; Yarcheski, 
Scoloveno, & Mahon, 1994). As raparigas mais felizes são as que melhor estão integradas 
socialmente, isto é, têm amigos, passam tempo com eles e têm facilidade de comunicação com 
estes (King et al., 1996). Nem só a satisfação nas relações com os pares é determinante para o 
bem-estar do adolescente. Também uma boa comunicação com os pais (Jackson, Bijstra, Oostra, 
& Bosma, 1998; King et al., 1996) e a percepção de um bom relacionamento familiar estão 
positivamente associadas com o bem-estar subjectivo (Chou, 1999; Greeff & le Roux, 1999) e 
negativamente com sintomas de mal-estar (Chou, 1999; Weitoft, Hjern, Haglund, & Rosen, 2003). 
Igualmente, uma atitude positiva em relação à escola (King et al., 1996), e a percepção de um 
ambiente escolar positivo (Burns, Andrews, & Szabo, 2002; Matos & Carvalhosa, 2001), têm sido 
encontrados como factores significativamente associados ao bem-estar dos adolescentes. King e 
colaboradores (1996) referem ainda outros factores associados ao bem-estar, tais como o estatuto 
socioeconómico, o estar satisfeito com a sua aparência e estar raramente de mau humor. 
Factores como a solidão e os sintomas depressivos, por outro lado, estão negativamente 
associados com o bem-estar (Davis, 1990; Mahon & Yarcheski, 2001; Pedersen, 1998; Whalen, 
Jamner, Henker, & Delfino, 2001). É ainda importante referir, que níveis mais baixos de bem-estar 
psicológico constituem factores de risco para o desenvolvimento de problemas relacionados com o 
consumo de substâncias (Griffin, Botvin, Scheier, Epstein, & Doyle, 2002; Griffin, Scheier, Botvin, 
& Diaz, 2001; Pitkanen, 1999).;  

Dentro dos múltiplos factores que afectam a saúde, encontram-se os comportamentos 
com ela relacionados. Os estados de mal-estar, perturbação ou doença são influenciados por um 
estilo de vida não saudável (Adler, 1995; Pattishall, 1994). E um estilo de vida não saudável é 
composto por padrões comportamentais não saudáveis, ou que envolvem algum risco para a 
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saúde, mantidos ao longo do tempo e apresentados em vários contextos (Andrews & Dishion, 
1994). 

Os comportamentos relacionados com a saúde, para além da influência que têm no 
continuum “saúde-doença”, têm também influência sobre os comportamentos futuros. De facto, 
vários estudos têm mostrado que o comportamento anterior constitui o principal preditor do 
comportamento futuro (Conner & Sparks, 1996; Ogden, 1996). O comportamento anterior também 
parece ser um dos melhores preditores das intenções comportamentais futuras. Um estudo 
realizado com adolescentes portugueses, mostrou que o comportamento anterior constituía o 
melhor preditor das intenções relacionadas com comportamentos de saúde, nomeadamente, ter 
uma alimentação equilibrada, praticar desporto, não consumir bebidas alcoólicas e não fumar ou 
tomar drogas (Simões, 1997; Simões & Marques, 2000). 

Os comportamentos relacionados com a saúde geralmente surgem classificados como 
comportamentos de saúde positivos e negativos. Os comportamentos de saúde positivos 
traduzem-se em comportamentos que contribuem para a promoção da saúde, prevenção do risco 
e detecção precoce da doença ou deficiência. Como exemplos de comportamentos de saúde 
positivos temos, o uso do cinto de segurança, os cuidados de higiene, alimentação equilibrada, 
realização de check-ups regulares, etc. Os comportamentos de saúde negativos referem-se a 
comportamentos que, pela sua frequência ou intensidade, aumentam o risco de doença ou 
acidente. Como exemplos dos comportamentos de saúde negativos encontram-se, o consumo de 
substâncias, a alimentação desequilibrada, o sedentarismo, etc. (Ogden, 1996; Steptoe & Wardle, 
1996). 
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NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) 
 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2001) cerca de 650 milhões de 
pessoas em todo o mundo, ou seja, uma em cada dez pessoas, tem alguma deficiência, números 
que tendem a aumentar com o crescimento populacional e envelhecimento das comunidades. 
Oitenta por cento das pessoas com deficiência vivem em países em desenvolvimento e a maioria 
em zonas rurais. Cerca de 20% das pessoas mais pobres têm uma deficiência e tendem a ser 
mais discriminadas e a ter menor acesso aos cuidados de saúde. 

A relação da comunidade com as pessoas com deficiência encontra-se envolta numa 
série de reacções e emoções humanas, tais como a superstição, o receio, a exclusão, a piedade, 
ou o respeito (Ferreira, 2007). Estes sentimentos dificultaram o início da educação dos jovens com 
Necessidades Educativas Especiais, que começou, somente por volta do século XVI através do 
monge cristão Pedro Ponce de Leon, que ensinou a ler e escrever crianças surdas, contribuindo 
para a diminuição da descrença da época, acerca das possibilidades de aprendizagem dos 
surdos. Relativamente à deficiência mental, somente em 1798 é que se iniciou alguma mudança, 
quando três caçadores descobrem um rapaz com cerca de doze anos, que cresceu e viveu longe 
de todo o convívio humano. O jovem é considerado por Pinel, uma criança idiota e incurável. No 
entanto, é iniciada uma tentativa de o educar e civilizar, por Itard (Ferreira, 2007). Esse atraso fez 
com que várias crianças tenham crescido com necessidades educativas especiais, vistas de uma 
perspectiva somente médica, e que se deparassem com as barreiras criadas pela sociedade da 
época, não preparada para lidar com este problema (Shaw, 1999). 

Em Portugal, as mudanças iniciaram-se por volta de 1859, através da criação de um 
colégio para “inválidos”, pelo provedor da Casa Pia, José Maria Eugénio de Almeida. Em 1893 
surge o primeiro colégio para surdos-mudos, com uma área para crianças e adultos “atrasados e 
fracos” e em 1871, em consequência da lei de 13 de Julho, é inaugurada a primeira casa de 
detenção e correcção de menores. Entretanto, a educação especial, enquanto serviço com 
intenção educativa, surge somente entre o final do século XIX e princípio do século XX (Ferreira, 
2007). 

Em 1978, o Relatório Warnock (DES, 1978) introduziu o conceito de Necessidades 
Educativas Especiais (NEE), trazendo assim um contributo importante para a não classificação 
das crianças com dificuldades na escola, facto que influenciou a definição das políticas educativas 
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em Portugal. A partir do Relatório Warnock, a definição de NEE passa a fundamentar-se nas 
seguintes ideias-chave: 

o As NEE passam a ser definidas de acordo com três categorias: 
1. Em caso de incapacidade motora ou sensorial, são necessários meios específicos de 

acesso ao currículo normal; 
2. Implementação de currículos alternativos de acordo com a gravidade das dificuldades 

de aprendizagem; 
3. Necessidade de atenção particular ao ambiente social e emocional da escola e sala 

de aula; 
o A avaliação e a categorização das crianças devem deixar de ser realizadas com base 

nas suas deficiências e dificuldades, passando, antes, a entrar em linha de conta com 
o contexto educativo à luz do qual as necessidades devem ser equacionadas e 
compreendidas. 

o As crianças com NEE devem, sempre que possível, frequentar a sala de aula do 
ensino regular, devendo para isso os professores proceder à adaptação dos 
currículos. (Ferreira, 2007, pp. 43) 

O Decreto-Lei 319/91, de 23 de Agosto baseou-se em alguns desses princípios, tais 
como: substituição da classificação centrada em conceitos do foro médico pelo de NEE, justificado 
em critérios pedagógicos; responsabilização da escola regular pela educação de todos os alunos; 
a educação dos alunos com NEE em meio menos restritivo possível. Assim, a definição de NEE 
passa a incluir os alunos das salas de apoio ou das salas de aula regulares, e não só os que 
frequentam as escolas e salas especiais (Ferreira, 2007).  

Mais recentemente, o Decreto-Lei 3/2008, de 7 de Janeiro, vem definir os apoios 
especializados a conceder na educação pré-escolar, e nos ensinos básico e secundário, propondo 
a criação de condições para a adequação do processo educativo às necessidades educativas 
especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da actividade e da participação num ou 
vários domínios da vida. Define como objectivos da educação especial a inclusão educativa e 
social, o acesso e o sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a 
promoção da igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou 
para uma adequada preparação para a vida profissional e para uma transição da escola para o 
emprego das crianças e dos jovens com necessidades educativas especiais.  
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Desta forma, surge a necessidade das escolas se prepararem para lidar com os alunos 
com NEE e oferecer uma resposta adequada às suas características, já que crianças e 
adolescentes com NEE passam a ter como os outros alunos, direito a um programa de educação 
público, num meio de aprendizagem apropriado, que vá ao encontro das suas necessidades 
educativas e do seu ritmo e estilos de aprendizagem (Correia, 1997). 

No entanto, a instauração de uma lei não é suficiente para que as mudanças ocorram. A 
inclusão de crianças e adolescentes com NEE nas escolas regulares exige uma série de 
alterações, que vão da própria estrutura física das escolas, à formação dos professores e agentes 
de educação envolvidos no processo. Ou seja, não se trata apenas de incluir pessoas diferentes, 
em locais onde não costumavam estar, mas sim de rever o papel da escola na responsabilidade 
de educar todos sem discriminação (Kafrouni & Pan, 2001). 

Correia (1997) considera que o nível de alteração curricular é variável a partir da 
problemática apresentada pela criança ou adolescente. Assim, o autor classifica as NEE em dois 
grupos: NEE permanentes e NEE temporárias. 

o NEE permanentes: exigem adaptações gerais do currículo, adaptando-o às 
características do aluno; as adaptações mantêm-se durante grande parte ou todo o 
percurso escolar; 

o NEE temporárias: a adaptação do currículo é parcial e adaptado às características dos 
alunos somente num determinado momento do percurso escolar; 

 Entretanto actualmente, ainda é comum que as crianças e adolescentes com NEE 
estejam em ambientes separados, ou isolados das escolas regulares, em unidades especializadas 
no apoio dos mesmos e não em ambientes inclusivos (Shaw, 1999). A educação dos alunos com 
NEE deve ter em consideração as necessidades pessoais do aluno, através de um trabalho em 
equipa, centrado na partilha e colaboração dos envolvidos (Nielsen, 1999). Por vezes, na prática 
educativa não é essa a realidade, pois ainda existem professores e órgãos directivos, resistentes 
à mudança, que não adoptam estratégias positivas diante dos alunos com NEE (Ferreira, 2007).  

O estudo de Bairrão, Felgueiras, Pereira, e Vilhena (1997, citado por Ferreira, 2007), 
realizado a pedido do Conselho Nacional de Educação, mostra que: com a progressão dos anos 
de escolaridade o número de alunos com NEE vai decrescendo. Assim, os dados revelaram a 
existência de 12,5% de casos na população do 1º ciclo, 6,6% no 2º ciclo e 3,2% no 3º ciclo. É 
ainda possível verificar através deste estudo: a existência de turmas somente com alunos com 
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NEE, o que na prática significa uma classe especial; 58% dos alunos do 1º ciclo, eram sinalizados 
como tendo NEE pelos professores do ensino regular, no 2º e 3º ciclos os directores de turma é 
que assumiam esse papel, sendo 16,4% das sinalizações no 2º ciclo e 27,5% no 3º ciclo realizado 
pelos mesmos; relativamente às confirmações das sinalizações, eram as Equipas de Ensino 
Especial (EEE) que maioritariamente o faziam, com 41,3% no 1º ciclo e 41,5% no 2º e 3º ciclos; 
31,1% dos alunos do 1º ciclo tinham apoio dentro da sala de aula, seguido pelo atendimento fora 
da sala de aula (29,6%); já no 2º e 3º ciclos, o apoio era prestado maioritariamente fora da sala de 
aula (59,9%), consistindo no Apoio Pedagógico Acrescido.  

Relativamente ao tipo de currículo, o estudo de Kafrouni e Pan (2001) realizado em 
escolas públicas no Brasil, revelou que no 1º ciclo 51,4% dos alunos com NEE seguiam um 
currículo normal, 42,7% um currículo próprio ou adaptado e 5,8% um currículo alternativo, nos 2º e 
3º ciclos, 26,8% seguiam um currículo próprio ou adaptado e 8,5% um currículo alternativo; os 
dados demonstraram ainda que 37,5% dos professores das EEE possuíam formação 
especializada e que no 1º ciclo 11,3% dos alunos com NEE eram encaminhados para escolas 
especiais.  

Outro estudo realizado em Portugal, por Carvalho e Peixoto (2000, citado por Ferreira, 
2007) demonstrou que as escolas inquiridas não se encontravam ainda preparadas para a 
inclusão, a maioria dos professores referiram não ter formação adequada para trabalhar com 
crianças com NEE, e a falta de formação/informação determinava a emergência de atitudes de 
teor exclusivo. A medida essencial a realizar para a inclusão das crianças e adolescentes com 
NEE, será a elaboração de um projecto de inclusão, realizado pela própria escola, alterando as 
representações dos professores relativamente às crianças e adolescentes com NEE (Kafrouni & 
Pan, 2001).  

As crianças com NEE sentem-se bem na escola quando ainda frequentam o 1º ou 2º 
ciclos. A partir da Escola Secundária, quando se tornam adolescentes, os seus problemas tornam-
se mais difíceis, porque os adolescentes precisam de amizades próximas, e as amizades que 
construíram durante a infância acabam por crescer longe do seu alcance, ou ainda, porque muitas 
vezes são excluídos do convívio com os adolescentes sem NEE. Podemos referir, como exemplo, 
o caso dos adolescentes com Trissomia 21, que quando são mais novos podem ter amizades 
muito próximas, mas esses amigos não os acompanham ao longo do tempo, ou o caso dos 
adolescentes com Perturbação de Asperger, que com as suas singularidades, não são tolerados 
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durante muito tempo, podendo passar a ser provocados e negligenciados na escola (Rogers, 
2007). 
 Nos E.U.A., Cram, Durand, e Warfield (2007) realizaram um estudo com 103 alunos, que 
frequentavam desde o jardim-de-infância até ao primeiro ano do 2º ciclo, que usufruíam de 
“programas de educação individualizados” e verificaram que 42,7% usufruíam de serviços de 
educação especial durante o jardim-de-infância, 34% no 2º ou 3º ano do 1º ciclo e 23,3% no 4º 
ano do 1º ciclo ou no 1º ano do 2º ciclo. Aqui, tal como se observa nos estudos realizados em 
Portugal, a percentagem de alunos com NEE ia diminuindo ao longo dos anos de escolaridade. Já 
Rogers (2007) observou que muitas crianças são de certa forma incluídas nas escolas regulares, 
mas acabam por ser excluídas ao ser retiradas das salas de aula para trabalhar individualmente 
com um professor, ao não ter acesso aos mesmos currículos dos pares, ou ainda pelas 
dificuldades que têm em manter a rede de amigos e envolver-se com outros socialmente. 
 Estes estudos revelam um desencontro entre as disposições legislativas existentes, o 
ponto de vista dos professores e a realidade das escolas (Ferreira, 2007), tornando claro que 
muitos jovens com NEE se deparam com dificuldades nas escolas regulares que podem levar ao 
fraco desempenho verificado (Murray, 2003).  
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ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (NE) 
 

Quando pensamos em adolescência e deficiência, a primeira ideia é de algo 
aparentemente oposto (Montanari, 1999). À adolescência associa-se a rebeldia, o inconformismo, 
a diversão, a busca de prazer e novas emoções, o despertar da sexualidade, por vezes a 
experimentação de substâncias e a procura de uma vocação ou profissão. À deficiência, por outro 
lado, associam-se problemas familiares, dificuldades no rendimento académico, dificuldades nas 
relações com os pares, idas frequentes aos serviços de saúde e reabilitação, marginalização, ou 
imperfeição corporal (Montanari, 1999). Esquecemos que adolescentes com ou sem deficiência, 
passam pelos mesmos problemas emocionais e afectivos, ao longo do seu desenvolvimento, 
especialmente no que se refere à sua auto-imagem e auto-estima. Entretanto, naqueles com 
alguma deficiência esse processo é agravado pela própria deficiência e pelas representações a 
ela associadas. As crianças e adolescentes com deficiência e/ou incapacidades, têm o mesmo 
direito ao reconhecimento como seres sociais e a procurar espaço para a sua realização pessoal, 
que os adolescentes sem deficiência (APF, 2007).  

As mudanças e desafios que emergem durante o período da adolescência traduzem-se 
em tarefas árduas para a maioria dos adolescentes. No entanto, como podemos perspectivar esta 
transição no que concerne aos jovens com deficiência? Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (WHO, 2001), uma em cada dez pessoas em todo o Mundo (cerca de 860 milhões de 
pessoas) têm alguma deficiência. Crianças, adolescentes e adultos com deficiência e/ou 
incapacidades experienciam ao longo da vida, as mesmas mudanças e emoções, do que aqueles 
sem deficiência, acrescendo somente a eventual ansiedade e discriminação socioafectiva 
associada à limitação das suas capacidades e/ou deficiências (APF, 2007). 

Uma das diferenças que pode ser apontada no desenvolvimento dos adolescentes com 
NE, é o facto de viverem entre constantes dilemas, como, por exemplo, a rejeição e a protecção 
familiar, a inclusão e a separação, a dificuldade e o direito a uma profissão e a necessidade de 
trabalhar, a possibilidade de realizar actividades valorizadas socialmente e adequadas às suas 
condições e impossibilidade de as realizar, dilemas estes que podem dificultar ainda mais a 
passagem pela adolescência (Montanari, 1999). 

Durante a adolescência, os jovens passam por transformações e stress associados à 
imagem do corpo, identidade sexual, desenvolvimento educacional e vocacional, que podem ser 
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agravados pela deficiência ou por uma doença crónica. Os sentimentos de desilusão, ameaças e 
vulnerabilidade, causados pela dependência necessária em várias actividades diárias, levam à 
insatisfação e frustração na relação com os outros e a sentimentos de baixa competência e baixa 
auto-estima (Power & Orto, 2004). Vários estudos têm mostrado que esta vulnerabilidade parece 
ser real. O estudo de Anderson e Clark (1982), dedicado à análise dos adolescentes com 
deficiência, mostrou que estes adolescentes referem uma falta de controlo sobre as suas vidas, 
falta de independência, falta de preparação para a vida adulta, dificuldades na transição da escola 
para a vida activa e isolamento social. 

Como resultado de uma doença crónica ou uma deficiência podem surgir várias 
alterações comportamentais e emocionais nos adolescentes, como sentimentos de perda de uma 
vida “normal” e fantasias de como poderia vir a ser a sua vida. A progressiva adaptação à 
realidade leva a um prejuízo na participação em várias actividades diárias, resultando por vezes 
no isolamento social e na diminuição da auto-estima. A maior dificuldade dos adolescentes é 
manter um estilo de vida activo e relações sociais satisfatórias, sem enfrentar sentimentos de 
insatisfação, frustração e raiva, mas mantendo-se satisfeitos com a vida (Power & Orto, 2004).  

Essas limitações podem por vezes influenciar várias áreas da vida dos adolescentes com 
NE, como é visível nos estudos que indicam que: os indivíduos com NE têm taxas mais elevadas 
de desemprego, ganham menos, têm menos probabilidade de frequentar o ensino secundário ou 
universitário e menor probabilidade de serem adultos independentes, do que os adolescentes sem 
NE (Murray, Goldstein, Nourse, & Edgar, 2000, citado por Murray, 2003); os estudantes com 
perturbações emocionais e comportamentais têm taxas mais elevadas de abandono escolar e 
maior probabilidade de se envolver em comportamentos delinquentes (Malmgren, Edgar, & Neel, 
1998, citado por Murray, 2003); estudantes com deficiência mental ligeira têm problemas 
semelhantes aos anteriormente referenciados, mas com resultados ainda mais negativos (Affleck 
et al., 1990, citado por Murray, 2003).  
 Torna-se prioritária uma abordagem que compreenda os stressores, riscos e suportes 
que possam afectar positiva ou negativamente o desenvolvimento dos jovens com NE, uma vez 
que são uma população mais vulnerável a determinados riscos como a rejeição dos pares, 
depressão, ansiedade, problemas de comportamento, entre outros (Murray & Greenberg, 2006). 
 Investigadores como Armsden e colaboradores (1990, citado por Murray & Greenberg, 
2006) ou Granot e Mayseless (2001, citado por Murray & Greenberg, 2006), consideram que uma 
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relação próxima com os pais ou com os pares, encontra-se associada a um funcionamento 
psicossocial mais positivo. No entanto, os adolescentes com NE possuem relações menos 
próximas e com menor qualidade de afecto do que os adolescentes sem NE, influenciando o seu 
funcionamento socioemocional (Murray & Greeberg, 2006). Desta forma, o ajustamento 
académico e social desses jovens torna-se mais difícil, associado a elevados sentimentos de 
solidão e baixa sensação de congruência (Al-Yagon & Mikulincer, 2004). 
 Watson (2002), através da análise da auto-identidade de adolescentes com deficiência, 
verificou que muitos não se identificavam como tendo alguma NE. Durante a realização de 
entrevistas com adolescentes com deficiência, o autor observou que muitos viam-se como 
indivíduos sem NE e tentavam não pensar que, por exemplo, o facto de estar numa cadeira de 
rodas, pode ser factor diferenciador para com outras pessoas, percebendo a sua deficiência como 
parte da própria vida, parte das suas experiências diárias e não como algo limitador e 
diferenciador.  
 A adolescência é um importante período de transição para todos os jovens, 
especialmente para aqueles com NE, devido à maior susceptibilidade para comportamentos de 
risco associados às várias áreas, tornando-se essencial explorar opções de promoção da saúde 
relativamente às áreas sociais e emocionais, com estratégias que trabalhem auto-estima, a 
motivação académica e os resultados académicos, e que previnam a depressão, a ansiedade, os 
comportamentos delinquentes, e o consumo de substâncias (Murray, 2002). 
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Adolescentes com Necessidades Especiais e a Família 
 

A família tem um papel fundamental no desenvolvimento global da criança e do 
adolescente. As famílias e os factores a elas associados têm influência na educação, socialização, 
prestação de cuidados, transmissão de crenças e valores e, de um modo geral, na saúde e bem-
estar dos seus elementos. Apesar de nesta altura os adolescentes alargarem os seus espaços e 
horizontes, os pais continuam a ser a sua principal base de apoio para as questões de protecção e 
segurança e para problemas escolares e de saúde (Braconnier & Marcelli, 2000). Não obstante a 
possibilidade das relações familiares poderem funcionar como factor de protecção também podem 
constituir-se como factor de risco pelo stress que induzem aos adolescentes. A promoção de 
competências facilitadoras das relações interpessoais e de resolução de conflitos podem constituir 
importantes estratégias para um melhor ajustamento familiar (Sanders, 2000). 

O nascimento de uma criança leva a que a família passe por mudanças estruturais, às 
quais terá de se adaptar. Quando se trata de uma criança com NE, essas mudanças agravam-se, 
afectando as funções económicas, domésticas, de saúde, recreativas, de socialização, de afecto, 
identificação e educacionais (Correia, 2005). Uma criança que apresenta determinada deficiência, 
especialmente se severa, pode levar a sentimentos intensos de ansiedade e frustração no seio 
familiar, fazendo com que os pais se deparem com desafios e situações difíceis (Nielsen, 1999).   

As crenças das famílias que se deparam com alguma doença grave ou deficiência em 
algum dos seus membros, são abaladas, devido à complexidade, intensidade e 
multidimensionalidade associada à mesma, havendo necessidade de as examinar e repensar, 
com objectivo de se ajustarem às novas necessidades. Essas mudanças causam níveis 
diferenciados de stress, que irá variar de acordo com a severidade da deficiência ou da doença, e 
com as perdas a elas associadas. 

Entretanto, as mudanças não têm de ser necessariamente positivas ou negativas, mas 
simplesmente encaradas como mudanças. Consequentemente a família deverá transformar-se e 
mover-se para uma nova dimensão da vida, que poderá trazer dificuldades familiares a nível 
interpessoal, emocional, físico e financeiro (Power & Orto, 2004). 

Todas as famílias sonham com o futuro dos adolescentes, esperando que sejam bem 
sucedidos, tenham saúde e sejam felizes. Quando se deparam com crianças com alguma NE, a 
forma como reagem e enfrentam o seu tratamento ou reabilitação, poderá fazer a diferença entre 
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o sucesso ou os períodos de culpa, desespero, raiva ou desapontamento no desenvolvimento dos 
mesmos (Power & Orto, 2004). Por vezes os pais não são capazes de aceitar as limitações 
inerentes à NE de seus filhos, criando expectativas demasiado elevadas relativamente ao futuro 
que podem elevar os níveis de ansiedade dos adolescentes. É essencial que a família adapte as 
suas expectativas à realidade e às limitações e potencialidades dos adolescentes (Kaufman, 
2005). 

Também as reacções emocionais dos adolescentes à sua deficiência podem precipitar 
sérias dificuldades a nível familiar, devido ao ajustamento às várias alterações da sua vida, 
essencialmente ao nível da dependência para com os outros, causando entre os familiares 
ansiedade, alterações na estrutura familiar e nas regras parentais e dos irmãos, evidenciando a 
perda e o ajustamento dos sonhos e esperanças entre os familiares (Power & Orto, 2004). Os 
adolescentes que sentem que são aceites e compreendidos pelos pais, adaptam-se mais 
facilmente às limitações associadas à deficiência, enquanto os que se sentem rejeitados e que 
vivem num ambiente de constante conflito não se irão adaptar com tanta facilidade, uma vez que o 
ambiente familiar afecta fortemente a sua auto-estima e a sua competência (Power & Orto, 2004). 
 Murray e Greenberg (2006) observaram que as crianças com NE com relações mais 
próximas aos pais possuíam melhor ajustamento emocional e comportamental, enquanto as que 
relatavam uma relação menos próxima, revelavam maiores níveis de ansiedade e depressão. Por 
outro lado, quando a relação parental é vista pelos jovens com NE como uma relação onde não 
existe espaço suficiente para realizar actividades espontaneamente, ou para desenvolver 
autonomia, surge um sentimento de frustração, devido à incapacidade de desenvolver a sua 
independência (Skar, 2003). 
 A família é o suporte mais importante para providenciar recursos de saúde e assistência 
escolar aos adolescentes com NE, mas muitos adolescentes não possuem um ambiente familiar 
capaz de lhes proporcionar boas condições de vida. Instabilidade no ambiente familiar, histórias 
de patologias entre os pais ou o estatuto socioeconómico, podem contribuir para a qualidade de 
vida desses adolescentes. Desta forma, os pais devem centrar os seus recursos emocionais no 
desenvolvimento da tolerância e compreensão das limitações dos seus filhos, distinguindo as suas 
necessidades, de forma a proporcionar-lhes um bom ambiente familiar (Power & Orto, 2004). Os 
adolescentes com NE necessitam de maiores cuidados médicos e grandes recursos por parte da 
família, de forma a fornecer-lhes um desenvolvimento saudável, proporcionar bem-estar e 
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integração na comunidade e na escola, que depende em grande parte do ambiente familiar onde 
se encontram inseridos e do suporte que lhes é fornecido, influenciando a sua transição para a 
vida adulta (Hogan, Shandra, & Msall, 2007). 

Para a criança ou adolescente com NE, frequentar uma escola regular, poderá significar 
ter de enfrentar algumas limitações e dificuldades. Para os seus pais pode significar ter de os levar 
várias vezes ao encontro dos amigos, deixá-los frequentar festas, concertos, centros comerciais, 
certificar-se que se vestem conforme as tendências da moda, permitir que oiçam música alta, 
conversas intermináveis com os amigos no quarto, com a porta fechada, ou seja, significa 
enfrentar problemas associados à adolescência e não simplesmente à deficiência (Strully & 
Strully, 1999). 
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Adolescentes com Necessidades Educativas Especiais e a Escola 
 

Vários estudos têm demonstrado que a escola constitui uma das principais preocupações 
dos adolescentes, logo após as relações com os amigos, que constituem a sua principal 
preocupação. Só depois vêm as preocupações com o tempo de lazer, condições de vida, relações 
amorosas e relações com os pais. Constituem também um dos temas centrais de discussão com 
os amigos, os colegas e com os pais (Braconnier & Marcelli, 2000).  

A escola é o centro do desenvolvimento intelectual e académico das crianças e 
adolescentes com NEE, e a forma como esta lhes dá respostas pode influenciar a sua qualidade 
de vida, tornando a entrada ou mesmo o seu retorno à mesma, um momento muito importante no 
seu desenvolvimento (Power & Orto, 2004). É o local onde os adolescentes despendem mais 
tempo, evidenciando o papel que esta pode providenciar para o seu desenvolvimento. Para os 
adolescentes com NEE, o ambiente escolar pode apresentar problemáticas específicas, como as 
atitudes dos outros adolescentes e adultos diante das suas NEE, o acesso às salas de aula, ao 
pátio, ou a outros locais que o adolescente pretende frequentar, entre outros (Kaufman, 2005; 
Murray, 2002). De qualquer forma, a frequência de uma escola regular pode trazer mais 
vantagens do que desvantagens, como a possibilidade de conhecer diversas pessoas, conviver 
com adolescentes da mesma idade, sem NEE, ou com NEE diferente da sua e ainda o acesso a 
um ensino diversificado (Kaufman, 2005). 

O que se tem verificado é que os jovens inseridos em ambientes inclusivos referem 
relações mais positivas com os pares. Os que recebem apoio dentro da própria sala de aula 
possuem melhor percepção do seu desempenho académico e têm menos problemas de 
comportamento, do que os que recebem apoio em salas à parte. Tem ainda sido possível verificar 
que os jovens inseridos em turmas inclusivas demonstram-se mais satisfeitos com o 
relacionamento com os seus amigos, sentem-se menos sozinhos e têm menos problemas de 
comportamento, do que os que frequentam escolas do ensino especial (Margalit, 2004). 

O comportamento dos alunos e professores não deve ser analisado separadamente, já 
que as expectativas dos professores sobre o desempenho dos alunos pode influenciar o seu 
rendimento académico. É necessário que o professor elimine a imagem do aluno ideal, com 
características irreais para os alunos com NEE, pois poderá influenciar negativamente o seu 
rendimento (Kafrouni & Pan, 2001). 



 40 

 Uma relação entre alunos e professores caracterizada por uma comunicação aberta, 
apoio e envolvimento, desenvolve no aluno uma sensação de segurança, bem-estar social e 
emocional e competência académica (Pianta, 1999 citado por Murray, 2002). Os jovens com NEE 
que relatam relações próximas com os professores, revelam menos envolvimento em 
comportamentos delinquentes, menos sintomas de depressão, ansiedade e problemas de 
comportamento (Murray, 2002). 
 Cram, Durand, e Warfield (2007), no estudo realizado com 103 crianças que 
frequentavam o jardim-de-infância e o 1º ano do 1º ciclo, e recebiam apoio especial, verificaram 
que aquelas que possuíam atitudes negativas face à escola, eram as mais frequentemente 
negligenciadas ou ignoradas pelos professores e perdiam mais rapidamente o interesse pela 
aprendizagem e pela escola, ao contrário das que referiam gostar da escola, que sentiam uma 
ligação mais forte com a mesma e maior motivação para a aprendizagem. Murray e Greenberg 
(2006) observaram que os jovens com NEE que consideravam ter uma relação próxima com os 
professores tinham menos problemas de comportamento e demonstravam melhor ajustamento 
emocional, sugerindo que uma relação positiva com os professores estaria associada a menos 
sentimentos de ansiedade. No mesmo sentido foram os resultados encontrados pelos autores 
relativamente à ligação dos jovens com NEE à escola, ou seja, os alunos que relatavam uma 
associação positiva à escola possuíam melhor ajustamento emocional e social. 
 Alguns dos problemas mais referidos pelos adolescentes com NEE, como algo que lhes 
dificulta a vida escolar, são os episódios de bullying de que são frequentemente alvo. Estes 
adolescentes são alguns dos alvos preferidos dos agressores devido à sua condição especial, que 
os torna diferentes dos outros adolescentes que frequentam a escola regular. Entretanto, até 
mesmo com a grande probabilidade de serem alvo de bullying, os adolescentes com NEE 
preferem continuar a frequentar as escolas regulares e não voltar para uma escola do ensino 
especial (Shaw, 1999). 

Enquanto o ensino especial for encarado como uma subdivisão do regular, um sistema à 
parte, será compreendido somente como um sistema situado abaixo do ensino regular, que tem 
por objectivo saber o número de alunos e técnicos envolvidos, de forma a estabelecer o 
orçamento necessário e não valorizar os valores nele envolvidos. Esse procedimento só poderá 
ser alterado, desenvolvendo-se um ensino unificado e inclusivo, onde se incluam todos os alunos 
sem discriminação (Sage, 1999). Ao falarmos em inclusão, está implícito a inserção, em que os 
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alunos deverão possuir a sensação de pertença ao grupo, de conexão, permitindo uma 
aprendizagem autêntica. Os professores desempenham um papel essencial nesse processo, ao 
ajudar os alunos a sentirem-se bem-vindos e valorizados (Falvey, Givner, & Kimm, 1999). 

As atitudes positivas diante dos alunos com NEE ajudam ao desenvolvimento da sua 
aprendizagem e surgem através da orientação dos adultos envolvidos no processo inclusivo. As 
crianças e adolescentes com NEE podem aprender muitas competências académicas, da vida 
diária, de comunicação e sociais, ao frequentar a escola regular, através da interacção com os 
seus pares. A Audição no Parlamento Europeu de Jovens com Necessidades Educativas 
Especiais, que teve lugar em Bruxelas, em 2003 (European Agency for Development in Special 
Needs Education, 2005), foi uma oportunidade para os jovens debaterem a sua educação, os 
principais desafios que se lhes colocaram ou colocam, a dicotomia ensino regular versus 

educação especial e o seu futuro. Concretamente em relação à importância da inclusão no ensino 
regular e da importância da interacção com os pares, um dos jovens participantes refere o 
seguinte: “Estamos satisfeitos por estarmos integrados no sistema regular de ensino no nosso 

país. A coisa mais importante é estar junto dos outros jovens da mesma idade… Nunca tivemos 

grandes problemas com os nossos estudos” (aluno Luxemburguês).  
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Adolescentes com Necessidades Especiais e os Amigos 
  

Para além, das dificuldades académicas que os adolescentes com NE enfrentam, 
deparam-se ainda com uma variedade de problemáticas socioemocionais, como é o caso dos 
elevados níveis de rejeição por parte dos pares, sentimentos de solidão, baixo autoconceito ou 
elevados níveis de depressão e ansiedade (Al-Yagon & Mikulincer, 2004). Os problemas, que por 
vezes afectam os adolescentes com NE, podem influenciar não só as funções académicas, mas 
também as percepções e interpretações sociais e emocionais que, por sua vez, podem impedir as 
relações com os pares e com os adultos (Bender & Wall, 1994; Spafford & Grosser, 1993, citado 
por Al-Yagon & Mikulincer, 2004). Nesse sentido foram os resultados encontrados por Al-Yagon e 
Mikulincer (2004), num estudo com o objectivo de examinar o padrão das relações de crianças em 
idade escolar com dificuldades de aprendizagem numa amostra constituída por 196 crianças, 98 
com dificuldades de aprendizagem e 98 sem dificuldades, com idades compreendidas entre os 8 e 
os 11 anos. Os resultados obtidos revelaram que os alunos com dificuldades de aprendizagem 
tinham níveis mais baixos de segurança nas relações e níveis elevados de evitamento e 
ansiedade nas relações com os pares. Os resultados indicaram ainda que os alunos com 
dificuldades de aprendizagem sentiam-se mais frequentemente sozinhos. 
 As amizades criadas durante a infância são essenciais para o aperfeiçoamento dos 
relacionamentos estabelecidos durante a fase adulta. Há muito que a importância das amizades é 
reconhecida por pais, educadores e técnicos (Bishop, Jubala, Stainback, & Stainback, 1999), dado 
que pode ampliar uma série de competências cognitivas e sociais, ou proporcionar protecção, 
apoio e sensação de bem-estar (Grenot & Scheyer, 1994, citado por (Bishop et al., 1999). As 
amizades entre as crianças e adolescentes com NE podem ser ainda mais importantes devido à 
sua maior necessidade de desenvolvimento linguístico, cognitivo, social e académico. No entanto, 
esse facto é por vezes negligenciado, uma vez que pais e educadores centram os seus esforços 
maioritariamente no desenvolvimento de competências funcionais e académicas (Bishop et 
al.,1999).  
 As relações de amizade ganham ainda maior importância nos adolescentes com NEE, 
uma vez que têm maior probabilidade de serem rejeitados pelos pares (Murray & Greenberg, 
2006). Desta forma, a relação com os seus pares poderá contribuir para o ajustamento 
comportamental e emocional dos mesmos (Murray & Greenberg, 2006). Murray e Greenberg 
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(2006), no estudo realizado com 96 adolescentes que recebiam apoio especial, observaram que 
os adolescentes que experienciavam sentimentos de raiva e rejeição por parte dos pares, eram 
mais susceptíveis a ter problemas emocionais e comportamentais, enquanto os que referiam 
experiências positivas com o grupo de pares tinham menor probabilidade de ter os mesmos 
problemas. 
 Quando os adolescentes com NEE são confrontados com a interacção social, existente 
no ambiente escolar, ou pelas actividades de tempos livres, podem surgir sentimentos de rejeição 
e a atitude negativa diante dessa interacção pode desenvolver medo entre os pares, criando um 
ciclo onde surge mais sentimentos de rejeição e isolamento (Power & Orto, 2004). Já em 1993, 
Asher (citado por Murray & Greenberg, 2006) verificou que a qualidade da relação com os pares 
encontrava-se associada a sentimentos de solidão, havendo indicações que as crianças com mais 
amigos tinham médias escolares mais elevadas e gostavam mais da escola. 
 As características das NEE podem ainda influenciar as relações com os pares. De acordo 
com Skar (2003), por exemplo, no caso da deficiência motora, os adultos (pais ou técnicos) é que 
têm a tarefa de orientar a sua vida social. Devido às suas limitações físicas, os adolescentes 
raramente tomam a iniciativa de participar em actividades com outros adolescentes da mesma 
idade. É através da mediação do outro que os adolescentes podem desenvolver a sua dimensão 
deles próprios, e construir a sua identidade (Montanari, 1999). Durante a adolescência é comum, a 
inserção num grupo de pares, onde existe comparação com os outros, onde possam testar e 
desenvolver regras e interpretar as impressões que os pares têm deles próprios (Tarrant et al., 
2001), influenciando o tipo de relações que mantêm. Assim a probabilidade dos adolescentes com 
NEE se inserirem num grupo diminui quando compreendem que são diferentes dos outros 
adolescentes da mesma idade (Tarrant et al., 2001).  
 É evidente que os adolescentes com NE possuem mais limitações nas oportunidades 
para a ocupação dos tempos livres, do que os seus pares da mesma idade sem NE, pois possuem 
maior dependência dos pais ou de técnicos especializados para os transportar, ou outras 
limitações associadas às NE. Essas limitações afectam todas as pessoas com NE, no entanto, 
são mais graves durante a adolescência, uma vez que ao contrário dos adultos, os adolescentes 
não passam tanto tempo com a família, mas sim na escola ou com os amigos e têm maior 
necessidade de realizar actividades fora do seio familiar (Cavet, 1999). 
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 Skar (2003) observou que os jovens com deficiência física percebem a sua deficiência 
como uma limitação do relacionamento com os outros, uma vez que não podem estar sempre nos 
mesmos locais que os outros jovens da sua idade, devido às barreiras físicas existentes. Outra 
dificuldade relatada pelos jovens com NE, são os insultos de que são alvo e que 
consequentemente levam a que se isolem, para não serem alvo constante de gozo por parte dos 
outros, esforçando-se por passarem despercebidos, ou optando por estar com crianças mais 
novas, que brincam sem os insultar, ou com pessoas mais velhas que melhor compreendem as 
suas dificuldades.  
 Ter um amigo chegado é a melhor forma de crescer, aprender a ser íntimo de outra 
pessoa, partilhar experiências e sentimentos que não são partilhados entre os adolescentes e os 
pais. Os adolescentes podem experienciar diversas formas de estar e comunicar, que podem 
facilitar a aproximação com outros adolescentes (Kaufman, 2005). É fundamental reconhecer que 
sem amigos será problemático para os adolescentes aprender, trabalhar e manter níveis elevados 
de bem-estar. Fazer amigos requer viver e aprender em conjunto, significa intencionalidade, 
participação na comunidade, e inclusão. Constitui também o enfrentar questões difíceis, 
frustrantes, tristes e desilusões. Entretanto, a amizade é algo essencial para o desenvolvimento 
das crianças e adolescentes com NEE e deve ser incentivada por pais e educadores (Strully & 
Strully, 1999). 
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RESILIÊNCIA 
 

O conceito de resiliência surgiu nas ciências exactas, mais concretamente na física e 
engenharia, que a definiram como a energia de deformação máxima que um material é capaz de 
armazenar sem sofrer alterações permanentes. A partir do final da década de 70, a psicologia e a 
psiquiatria começam a dar mais atenção à resiliência, passando a caracterizá-la pela capacidade 
de resistir às adversidades, a força necessária para manter a saúde mental mesmo após a 
exposição a riscos, ou a capacidade de se acomodar e reequilibrar constantemente frente às 
adversidades (Assis, Pesce, & Avanci, 2006). 

O estudo da resiliência teve início com a tentativa de entender as causas e evolução da 
psicopatologia. Os estudos iniciais revelaram que diante de uma situação adversa, havia crianças 
que não desenvolviam problemas psicológicos ou de adaptação social. As investigações na área 
da resiliência vieram alterar a forma como o ser humano é visto, passando-se de um modelo de 
risco, fundamentado nas necessidades e doenças, para outro centrado nas potencialidades e 
recursos que o ser humano tem em si mesmo e no ambiente à sua volta (Infante, 2005). Assim, a 
resiliência passa a caracterizar-se por um processo não definitivo, ou seja, deriva da relação do 
sujeito com os outros, que podem ou não ser resilientes, de acordo com a situação que vive e as 
condições do ambiente envolvente (Melillo, Estamatti, & Cuestas, 2005). 

Entre as múltiplas definições de resiliência que é possível encontrar, talvez a mais 
consensual, de acordo com Windle (1999), seja a de uma adaptação com sucesso às tarefas da 
vida em condições de desvantagem social ou situações fortemente adversas. Uma das questões 
que levantou o interesse por esta área de estudo, relativamente recente, foi precisamente o facto 
de indivíduos perante situações de risco não apresentarem sinais de desajustamento, como à 
partida era esperado, ou um desajustamento a longo prazo ou para toda a vida (Luthar, Cicchetti, 
& Becker, 2000). 

O conceito de resiliência não indica que os indivíduos resilientes têm uma vida melhor ou 
que são mais felizes (Blum, 1997), mas supõe a presença e interacção dinâmica de factores, que 
vão se transformando nas diferentes etapas do desenvolvimento. Os comportamentos resilientes 
têm que mudar conforme as adversidades, pois essas também não são estáticas, implicam 
preparar-se, viver e aprender com as experiências adversas (Grotberg, 2005). 
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Ser resiliente não implica uma resistência absoluta à adversidade, não se aplica a todas 
situações de risco, não é um traço intrínseco, não é uma característica inalterada e não se 
desenvolve através do evitamento de uma situação de risco (Canais & Guillamet, 2004). A forma 
como a resiliência se desenvolve não é ainda completamente esclarecida, entretanto o que se tem 
verificado através das investigações, é que a experiência de êxito em alguma área da vida, por 
exemplo, a escola, ajuda a melhorar os aspectos do autoconceito, que por sua vez fomentam a 
resiliência (Canais & Guillamet, 2004) 

A adolescência, fase onde se inicia a elaboração de um projecto de vida pessoal, em que 
os adolescentes já têm capacidades que lhes permitem confrontar, reflectir, debater, analisar e 
tirar as suas próprias conclusões, é o momento oportuno para fortalecer o desenvolvimento, 
potencializar os factores protectores e prevenir os comportamentos de risco, reforçando os 
potenciais resilientes (Paladini, Daverio, Moreno, & Montero, 2005). Alguns autores identificam 
algumas características que consideram estar presentes nas crianças e adolescentes resilientes, 
tais como: introspecção, independência, capacidade de relacionar-se, iniciativa, humor, 
criatividade, moralidade e auto-estima consistente (Suárez & Ojeda, 1997, citado por (Melillo et al., 
2005). 

É importante para o desenvolvimento da resiliência que as crianças e adolescentes se 
envolvam em actividades fora da escola, uma vez que essas actividades podem desenvolver 
competências sociais, auto-eficácia e auto-estima, promover o sentimento de pertença à família ou 
ao grupo social, melhorar contactos e relações sociais (Gilligan, 2000).  

Alguns jovens desenvolvem-se em contextos estáveis a nível emocional, social, 
económico, entre outros, o que facilita a passagem do jovem pela adolescência. Outros porém, 
pertencem a contextos sociais (família, amigos, comunidade) em situação de desvantagem que 
muitas vezes constituem um risco adicional para além dos inerentes à própria adolescência. 
Alguns dos factores que podem comprometer o desenvolvimento saudável neste período são os 
acontecimentos de vida negativos ou stressantes. Vários autores apontam para uma relação entre 
este tipo de acontecimentos e o surgimento de perturbações mentais (Lau, 2002; Meyer, 
Chrousos, & Gold, 2001; Sandberg, Rutter, Pickles, McGuinness, & Angold, 2001). Um dos 
aspectos determinantes nesta relação parece ser o número de acontecimentos ou factores de 
risco, dado que vários estudos têm mostrado que múltiplas disrupções podem ter um efeito 
cumulativo e deste modo interferir com o ajustamento psicossocial dos jovens (Forehand, Biggar, 
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& Kotchick, 1998; Kaplan, 1999; Masten et al., 1988). O facto do número de factores de risco 
constituir uma peça fundamental na compreensão dos processos aliados ao desajustamento, foi 
levantado por Rutter (1979) que verificou que a combinação de quatro factores de stress 
quadruplicava a probabilidade de desajustamento em relação à combinação de três factores de 
stress. Esta hipótese, conhecida como risco acumulado (cumulative risk), destaca como questão 
crucial o número de factores de risco, e não propriamente o tipo ou um grupo particular de factores 
de risco, no ajustamento psicossocial a curto ou a longo termo. A junção de todos estes potenciais 
factores de risco, ligados aos contextos sociais, ao próprio indivíduo e ainda a potenciais 
acontecimentos de vida negativos, requer a presença de recursos internos e/ou externos para os 
ultrapassar com sucesso. 

Não há consenso quanto ao número de eventos de vida negativos que levariam à 
predição da resiliência. Célia e Sousa (2002, citado por (Pesce, Assis, Santos, & Oliveira, 2004), à 
semelhança de Rutter (1979), consideram que mais do que quatro eventos de vida negativos 
aumenta a condição de risco. Entretanto, outros autores discordam da utilização de escalas e 
outros instrumentos que numerem os eventos de vida negativos, assinalando a necessidade de 
considerar a heterogeneidade dos eventos, e ainda a hipótese de por vezes o importante ser 
perceber como o evento afectou o jovem e não simplesmente saber se vivenciou determinada 
situação (Pesce et al., 2004). 

É sabido que as experiências de vida negativas são inevitáveis. Desta forma diante de 
uma situação de risco, os níveis de exposição ao mesmo e os limites individuais, é que irão ajudar 
na interpretação da situação como sendo ou não stressante. Ou seja, a interpretação, percepção e 
o significado atribuído à situação é que a irá classificar como risco ou não, fazendo com que uma 
situação seja vista como perigo para alguns e desafio para outros (Pesce et al., 2004). 

Alguns autores definem três tipos de factores protectores durante a infância e 
adolescência: factores individuais, como a auto-estima, autocontrolo, autonomia, temperamento 
afectuoso e flexível; factores familiares, como coesão, estabilidade, respeito mútuo, apoio/suporte; 
factores relacionados ao meio ambiente, como o bom relacionamento com os pares, professores 
ou adultos de referência. Aos factores de protecção são associados determinadas características, 
como reduzir o impacto dos riscos, reduzir as reacções negativas, estabelecer e manter a auto-
estima e auto-eficácia, através de relações seguras, ou ainda criar oportunidades para reverter os 
efeitos do stress (Pesce et al., 2004). Outros factores identificados como protectores são: 
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características individuais, como um temperamento positivo, locus de controlo interno; factores 
familiares, como suporte emocional, uma relação próxima com pelo menos um dos pais; factores 
escolares, como, acesso a um ensino de qualidade, sentimentos de pertença à escola, bom 
relacionamento com os pares; factores da comunidade, como, suporte social por parte dos 
adultos, envolvimento em actividades comunitárias, entre outros (Murray, 2003). 

No estudo realizado por Pesce e colaboradores (2004), com objectivo de analisar a 
relação entre a resiliência, os eventos de vida desfavoráveis e os factores de protecção, em 997 
adolescentes que frequentavam escolas públicas, os autores observaram que os adolescentes 
mais resilientes possuíam uma auto-estima mais elevada, maior supervisão familiar, melhor 
relacionamento com amigos e professores e maior apoio social. Aferiram ainda que os eventos de 
vida negativos não estavam associados às características dos adolescentes resilientes, não sendo 
possível afirmar que as experiências negativas contribuíam para o desenvolvimento da resiliência. 

Os factores protectores, como o próprio nome indica, protegem os adolescentes das 
adversidades e do risco, moderando as experiências negativas. Quanto mais factores protectores 
existirem, menor a probabilidade de surgirem consequências negativas diante de situações 
adversas. Podem existir diferentes formas de vivenciar uma situação, podendo a forma como esta 
é vivenciada influenciar o comportamento do adolescente e as suas consequências. Assim, 
embora as situações adversas sejam percebidas como acontecimentos que influenciam o 
desenvolvimento do indivíduo, somente o próprio poderá interpretá-las e avaliá-las (Assis, Pesce, 
& Avanci, 2006). 

Assis e colaboradores (2006) referem que a morte de familiares próximos, as doenças ou 
acidentes de familiares, doenças sofridas pelo próprio adolescente, que exijam cuidados médicos, 
ou a presença de deficiência física ou mental na família, são algumas das situações mais 
dolorosas e stressantes para os adolescentes. Os autores afirmam que, apesar de não se notar 
diferenças entre o potencial de resiliência dos adolescentes que sofrem mais ou menos 
adversidades relativamente a problemas de saúde no ambiente familiar, os mais resilientes 
revelam-se mais conformados diante das situações por que passaram. 

A saúde dos adolescentes depende essencialmente do seu próprio comportamento, que 
sofre influência do ambiente que o envolve. Muitos dos problemas de saúde que ocorrem na fase 
adulta são consequências de comportamentos que se iniciaram na adolescência, como o 
consumo de álcool, tabaco ou substâncias ilícitas, que têm consequências a longo prazo (Canais 
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& Guillamet, 2004). Relativamente a problemas de saúde, sabe-se que, dependendo da gravidade 
do problema, do tempo que duram ou das consequências emocionais e económicas que deixam 
no ambiente familiar, podem causar tanto sofrimento quanto a perda de um dos pais (Assis et al., 
2006). 

A resiliência pode ser construída em ambiente familiar, quando os pais mantêm uma 
relação fundamentada no amor, o que não significa falta de limites apropriados, que favorecem o 
desenvolvimento da auto-estima e autonomia, estimula a capacidade para solucionar problemas, 
de manter bem-estar em situações adversas, desenvolvendo afecto e alegria entre crianças e 
adolescentes (Melillo, 2005). 

Segundo Benard (1995), a literatura na área da resiliência mostra claramente que as 
características da família e da comunidade podem alterar ou reverter consequências negativas 
esperadas e, como tal, conduzir à manifestação de comportamentos resilientes. A autora aponta 
três processos de protecção que podem ocorrer nos principais contextos de vida. Estes 
processos, que vão ao encontro dos mecanismos apresentados por Rutter (1987), envolvem os 
seguintes factores: ligação afectiva, elevadas expectativas e oportunidades de participação. A 
ligação afectiva com pessoas nos contextos significativos (o pai, a mãe, um irmão, um amigo, um 
professor, um técnico de saúde) permite ao jovem obter um suporte para um desenvolvimento 
saudável. Benard salienta a existência de pelo menos uma pessoa de apoio, como um dos 
factores mais importantes para um bom ajustamento face ao risco. As expectativas elevadas 
constituem um outro factor poderoso que despoleta processos de protecção. O sentimento de que 
os outros, seja em casa, na escola, na comunidade ou no contexto de pares, esperam algo de 
positivo do jovem e acreditam que ele é capaz de dar o seu melhor, leva os indivíduos a 
desenvolverem sentimentos de auto-estima, auto-eficácia, autonomia e optimismo. Por último, as 
oportunidades de participação nos contextos significativos surgem como consequência das 
elevadas expectativas. Estas oportunidades que, por exemplo, ao nível da escola, envolvem o 
encorajamento do pensamento crítico e do diálogo, da participação no planeamento curricular, na 
decisão das regras, ajudam a desenvolver um sentido de pertença e de responsabilidade, e a 
capacidade de tomar decisões. () 

Para além dos recursos externos, os recursos internos apresentam-se também como 
potenciais factores de protecção, nomeadamente factores com uma forte componente biológica, 
como por exemplo, o temperamento e a saúde física, e outros com uma ligação com a 
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componente social, como por exemplo, a auto-estima e a crença na auto-eficácia (Gore & 
Eckenrode, 1996; Werner & Smith, 2001). Também Benard (1995) salienta a importância dos 
factores de protecção para a obtenção de resultados positivos nas diversas áreas de vida, 
nomeadamente competências de cooperação e comunicação, empatia, resolução de problemas, 
auto-eficácia, autoconhecimento e ter objectivos e aspirações. De acordo com Benard, os 
recursos externos ajudam a desenvolver estas competências pessoais e sociais e assim 
despoletar a resiliência que existe em cada indivíduo. 
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RESILIÊNCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
Alguns adolescentes são, ou estão, mais vulneráveis, quer devido a características 

individuais, quer devido a aspectos ambientais, para o encontro com problemas que poderão 
comprometer o desenvolvimento positivo nesta etapa. É o caso dos jovens com NE. Estes 
adolescentes, para além dos desafios inerentes à adolescência, têm os desafios aliados à sua 
condição especial que, num envolvimento com barreiras, pode condicionar a sua participação nos 
principais contextos de vida (WHO, 2001). O estudo do HBSC/OMS realizado em Portugal (Matos 
& Equipa do Projecto Aventura Social, 2003) mostrou que os adolescentes que referem ter 
problemas de saúde (deficiência ou doença crónica), e que frequentam o ensino regular, referem 
mais frequentemente ser vítimas de bullying, ficar sozinhos na escola, sentir-se menos felizes e ter 
mais sintomas físicos e psicológicos, em comparação com os adolescentes que referem não ter 
este tipo de problemas. 

Assim, como nos adolescentes sem NE, os factores protectores identificados nos 
adolescentes com NE, são essencialmente factores familiares, experiências na escola, 
experiências na vizinhança e comunidade. Os adolescentes com NE lidam com mais experiências 
negativas em ambiente escolar, como os baixos resultados académicos e as dificuldades de 
relacionamento com os pares, tornando-os uma população de risco para determinados 
comportamentos (Murray, 2003). 

No estudo realizado por Blum, Kelly, e Ireland (2001, citado por Murray, 2003), com o 
objectivo de comparar os factores de risco e protecção associados aos comportamentos de saúde, 
com uma amostra constituída por adolescentes com e sem NE, os autores verificaram que os 
adolescentes com NE envolviam-se mais em comportamentos comprometedores para a saúde, e 
os factores identificados como protectores desses comportamentos foram: características 
individuais – auto-estima elevada, religiosidade; experiências familiares – presença parental, 
ligação familiar, expectativas parentais, actividades com os pais, viver com ambos os pais; 
experiências escolares – ligação com a escola, bom desempenho escolar. Por sua vez, Miller 
(2002) observou que as diferenças mais evidentes entre os alunos resilientes e não resilientes, foi 
a capacidade de identificar experiências em que obtiveram sucesso, por parte dos resilientes, a 
sua autodeterminação, a presença de amigos especiais, por vezes apenas um, que os apoiavam 
quando se sentiam deprimidos ou frustrados, a identificação de professores que os ajudavam em 
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determinadas fases da escolaridade a ultrapassar as dificuldades de aprendizagem e o facto 
desses alunos reconhecerem que tinham dificuldades de aprendizagem. 

Nas crianças e adolescentes com NE a adversidade está associada à deficiência, que em 
determinadas ocasiões, os impede de realizar algumas tarefas que os seus pares da mesma 
idade realizam, experienciando problemas psicológicos e físicos, associados a essa limitação, que 
dificultam alcançar os objectivos que a sociedade considera importantes, como aprender a ler e 
escrever, finalizar a escola, ter um emprego. Evidentemente que alguns jovens com NE têm uma 
vida rodeada de sentimentos de bem-estar, e esses são os considerados resilientes (Specht et al., 
2003). Relativamente às dificuldades que esta população enfrenta, a mais referenciada é a 
barreira que a comunidade cria na participação, ou seja, a barreira social. Os adolescentes com 
NE sentem que o maior obstáculo para alcançar o sucesso é a atitude negativa e as limitações 
estabelecidas pelos outros (Specht, Polgar, & King, 2003). 

O ambiente escolar poderá abrir oportunidades aos adolescentes para participação em 
actividades de tempos livres, fazer novos amigos e desenvolver competências de aprendizagem e 
maturidade emocional, promovendo assim a resiliência (Stein, 2006). O sentimento de pertença à 
escola pode melhorar a motivação e o desempenho académico, assim como o bem-estar 
emocional das crianças e adolescentes, passando a factor de protecção para comportamentos de 
risco para a saúde (Gilligan, 2000). 

Se percebermos como algumas crianças e adolescentes resistem às adversidades, 
poderemos trabalhar essas características nas que não as têm, para que as ultrapassem (Gilligan, 
2000). 
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METODOLOGIA 

 
O estudo qualitativo que se apresenta neste documento teve na sua base a metodologia 

dos grupos focais. Esta metodologia envolve a realização de entrevistas colectivas com o 
objectivo de recolher e debater diferentes opiniões sobre um determinado tema (Calderon, Baker, 
& Wolf, 2000).  

Esta abordagem qualitativa surge como complementar à abordagem quantitativa 
realizada no âmbito do projecto “Risco e Resiliência em Adolescentes com Necessidades 
Educativas Especiais“ (Risco e Resiliência em Adolescentes com NEE – Estudo Quantitativo, 
Simões et al., 2008). Os principais resultados do estudo quantitativo indicaram que os 
adolescentes com NEE de carácter prolongado manifestam, gostar mais da escola, são mais 
frequentemente vítimas de bullying, revelam ter um menor número de amigos, menos tempo livre 
e menor prática de desporto. Ao nível familiar constata-se que estes adolescentes apresentam 
uma maior dificuldade em comunicar com os pais, bem como, uma menor participação na 
comunidade. No que respeita à sua saúde, os adolescentes com NEE têm uma pior percepção da 
mesma, sentindo-se mais frequentemente tristes e sozinhos.  

Assim, após a analise e síntese dos resultados quantitativos, foi utilizada uma abordagem 
qualitativa no sentido de favorecer a identificação em detalhe das atitudes, percepções, crenças e 
valores dos participantes (Gift, 1996), permitindo desta forma uma compreensão mais profunda de 
opiniões, significados, emoções e o modo como isso afecta os seus comportamentos relacionados 
com a saúde e a sua resiliência. 
 

AMOSTRA 
Participaram neste estudo 33 alunos com NEE de ambos os géneros, com idades 

compreendidas entre os 10 e os 16 anos. Estes alunos integraram 5 grupos focais com uma 
média de 6 sujeitos em cada grupo. Cada um dos grupos abrangia alunos com características 
heterogéneas ao nível do género, idade e necessidades especiais.  

No que diz respeito à distribuição pelas regiões do país (Norte, Centro, Lisboa e Vale do 
Tejo, Alentejo e Algarve) verificou-se uma distribuição relativamente equitativa dos alunos: 8 
alunos da região Norte, 4 alunos da região Centro, 7 alunos da região de Lisboa e Vale do Tejo, 6 
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alunos na região do Alentejo e 8 alunos na região do Algarve. Os alunos participantes neste 
estudo frequentavam as seguintes escolas: 

- Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de S. João da Madeira, região Norte; 
- Escola Secundária de Pombal, região Centro; 
- Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Luís Sttau Monteiro, região de Lisboa e Vale do Tejo; 
- Escola Básica dos 2º e 3º ciclos com Ens. Sec. de Cunha Rivara, região do Alentejo; 
- Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de Alzejur, na região do Algarve. 

 

INSTRUMENTO 
Foi seguido um protocolo tendo em conta os procedimentos necessários à realização de 

grupos focais propostos por Morgan, Krueger e King (1998), nomeadamente, estabelecimento de 
categorias e subcategorias a priori, baseada na revisão de literatura relacionada com os 
comportamentos de saúde e estilos de vida dos jovens com NEE e nos resultados encontrados no 
relatório quantitativo do estudo Risco e Resiliência em Adolescentes com NEE (Simões, et al., 
2008). Foi elaborado um guião de entrevista tendo em conta as questões de investigação e os 
objectivos do estudo, no sentido de melhor organizar e recolher a informação dos grupos de 
discussão. O grupo focal iniciou-se com perguntas abertas e sobre temas acessíveis, tais como a 
ocupação dos tempos livres, consumo de tabaco, álcool e drogas, hábitos alimentares, violência, 
ambiente escolar, expectativas futuras, bem-estar e apoio familiar, sintomas físicos e psicológicos 
e imagem corporal. 

O guião da entrevista teve como base as seguintes temáticas: 
1. Comportamentos relacionados com a saúde 
Saúde positiva; Hábitos alimentares; Imagem corporal; Consumo de substâncias; Comportamento 
sexual; Ocupação de tempos livres. 
2. Ambiente familiar 
Relação com os pais; Atitudes parentais. 
3. Relações de amizade e grupo de pares 
Relação com os pares – amizade; Relação com os pares – bullying.  
4. Ambiente escolar 
Escola - gostar da escola; Escola - relação com os professores. 
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PROCEDIMENTO 
 

Recolha e análise dos dados 
Dado que este estudo qualitativo é complementar ao estudo quantitativo sobre risco e 

resiliência em adolescentes com NEE, como referido anteriormente, selecionaram-se para o 
presente estudo algumas das escolas participantes no estudo quantitativo. Das 143 escolas que 
fizeram parte da amostra do estudo quantitativo foram seleccionadas para o estudo qualitativo as 
escolas que em cada uma das regiões (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve) 
apresentaram um maior número de alunos respondentes com NEE no estudo quantitativo. 
Pretendeu-se desta forma garantir o máximo de participantes em cada grupo seleccionado, para a 
realização dos grupos focais. No entanto, e no sentido de aumentar o número de participantes no 
estudo, foi solicitado às escolas seleccionadas, a divulgação e convite para participação no estudo 
qualitativo de todas as escolas da região envolvidas no estudo quantitativo anterior.  

Para a participação das escolas foram contactados os Presidentes dos Conselhos 
Executivos das Escolas, bem como os Professores responsáveis pelos Apoios Educativos, tendo 
estes divulgado esta acção junto da restante comunidade educativa, remetendo convites para a 
participação dos jovens com NEE.  

O contacto com os Conselhos Executivos das escolas, que foi estabelecido por via 
telefónica, realizou-se no sentido de obter autorização para se efectuar o estudo bem como para a 
cedência de um espaço para a realização dos grupos focais. O contacto com os professores dos 
apoios educativos foi realizado no sentido de obter a sua colaboração para o encontro do 
investigador com os jovens bem como para a organização de um grupo de cinco a seis alunos. 
Após esta etapa, o professor promovia um encontro entre o investigador e os alunos 
seleccionados para participar no “grupo focal”. Os critérios para a selecção dos sujeitos incluíam 
para além da idade e do género, a presença de pelo menos uma necessidade especial 
previamente sinalizada.  

O procedimento relativo à condução de cada um dos “grupos focais” foi idêntico para 
todos os grupos. Em cada um dos grupos participantes, a entrevista decorreu numa sala utilizada 
no momento apenas para esse fim. Os participantes, conjuntamente com o investigador, 
dispunham-se em círculo sentados em cadeiras. Antes de se dar início à entrevista propriamente 
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dita, eram novamente apresentados aos sujeitos os objectivos do “grupo focal”. Todas as 
entrevistas iniciaram-se com o investigador a explicar, com linguagem adequada aos 
participantes, o objectivo e tema do grupo de discussão. O investigador apresenta regras 
essenciais a ter em conta durante o grupo de discussão, nomeadamente, respeitar as opiniões 
dos outros, que não existem respostas certas ou erradas e dar oportunidade a todos os 
participantes para se expressarem.  

Neste âmbito era salientado que o que se pretendia com este tipo de entrevista era um 
encontro com diferentes opiniões e pontos de vista sobre os comportamentos associados à saúde 
e resiliência dos jovens com necessidades educativas especiais. Neste momento, os sujeitos eram 
mais uma vez informados do facto da entrevista ser anónima. Foi ainda pedido aos sujeitos 
autorização para a utilização de um gravador, referindo que a gravação apenas seria utilizada pelo 
investigador para descodificação da entrevista. 

A duração dos “grupos focais” situou-se entre os 60 a 90 minutos. 
 

Análise dos dados 
Após a realização dos grupos focais, as entrevistas foram gravadas em sistema de áudio 

e foram transcritas e registadas em ficheiros “Word for Windows”.  
Foi utilizada uma metodologia qualitativa, a análise de conteúdo, na análise das 

entrevistas dos participantes nos grupos focais.  
Assim, os dados provenientes da segunda fase do estudo, foram alvo de uma análise de 

conteúdo: definição de categorias, codificação e registo de exemplos ilustrativos de cada categoria 
identificada. 

Para todos os grupos, foram criadas com categorias, sendo que, após a análise dos 
dados, surgiu a necessidade de ajustar a estrutura de categorização pré-estabelecida, de modo 
obter uma melhor exposição dos resultados.  

Foram tidos em conta diversos passos: (1) identificar nas transcrições secções/frases 
relevantes para as dimensões e questões de investigação; (2) descrever o conteúdo expresso por 
cada grupo de participantes face a cada uma das categorias e subcategorias; (3) seleccionar 
frases elucidativas de cada categoria e subcategoria por grupo de participantes. Frases ou 
conteúdos relevantes mas que não se incluíssem em nenhuma das categorias pré-estabelecidas 
foram organizadas em novas categorias. 
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

De seguida são apresentados os resultados provenientes da análise qualitativa, ou seja, 
da realização dos grupos focais com posterior análise de conteúdo e organização do discurso em 
categorias e subcategorias relevantes para os objectivos do estudo. Do discurso dos participantes 
são apresentados comentários e textos ilustrativos dessas mesmas categorias e subcategorias. 
 

GRUPOS DE DISCUSSÃO (FOCAIS) COM JOVENS COM NEE 

 

1. COMPORTAMENTOS relacionados com a SAÚDE 
 
HÁBITOS ALIMENTARES 
 

No que se refere aos hábitos alimentares,  os dados quantitativos indicam-nos que mais 
de metade dos adolescentes come vegetais e doces pelo menos uma vez por semana, quase 
metade dos jovens  consome colas e outros refrigerantes e frutas pelo menos uma vez por 
semana. Apesar de serem os rapazes que consomem mais frequentemente colas ou outros 
refrigerantes, esta diferença não é percepcionada pelos participantes do estudo qualitativo, uma 
vez que, na sua maioria acreditam não existir diferenças de género ao nível da alimentação. 
 Verifica-se ainda que os jovens com NEE manifestam preocupação com os seus hábitos 
alimentares, confessando no entanto que comem com alguma frequência doces, à semelhança 
dos jovens sem problemas de saúde.  
 
HÁBITOS ALIMENTARES - ALIMENTAÇÃO 
– Temos preocupação com a alimentação. 
– .... Eu gosto tanto de salada. 
– Eu como todos os dias sopa e sobremesa.  
– Às vezes como muitos doces. Doces, esparguete com hambúrgueres e batatas fritas, é isso.  
– Às vezes como doces. Gelatina, pudim, bolo de chocolate, bolo de nozes, eu gosto de tudo. 
Não, muito não. Um bocadinho. 
– Eu acho que pode haver muitas raparigas a comer doces e muitos rapazes que não os comam. 
Eu acho que isso não tem a ver nada com ser rapaz ou rapariga. 
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– Por um lado, eu não acho que isso seja assim, que os rapazes comam pior que as meninas. Eu, 
por exemplo, chocolates ou assim doces nunca foram do meu género… (só) de vez em quando… 
– Elas só devem querer falar de iogurtes. Eu é para aí batatas fritas. E bifes. 
– Eu como para aí dois (gelados) por dia, um ao almoço e um ao jantar.  
 
 
IMAGEM CORPORAL 
 

Relativamente à imagem do corpo/vontade de mudar, a grande maioria dos jovens afirma 
que gostaria de alterar alguma coisa no seu corpo. Foi consensual em todos os grupos que as 
raparigas apresentam uma maior preocupação com a imagem do corpo. No entanto, mesmo os 
rapazes manifestam que se pudessem alterariam alguma coisa no seu corpo. De acordo com os 
resultados quantitativos, também nesta análise qualitativa não foram evidenciadas diferenças 
entre os jovens com ou sem problemas de saúde. 
 
IMAGEM CORPORAL – ESTAR EM DIETA 
– Eu preocupo-me com a imagem corporal. 
– Os adolescentes estão insatisfeitos com o corpo porque se calhar querem estar na moda. 
– Mudam algo no corpo, para se sentirem melhor. 
– Mas é menos os rapazes que as raparigas que querem alterar algo no seu corpo.  
– Os rapazes preocupam-se de alguma forma (com o corpo) mas não tanto como as raparigas. 
– Eu acho que é normal. As raparigas preocupam-se mais com o corpo… Bem, eu não sou 
daquelas pessoas de estar ali ao espelho mas acho que as raparigas se preocupam mais do que 
os rapazes, eu acho que sim. 
– Se eu pudesse mudar alguma coisa no meu corpo… 
– Gostava de ser mais magra, tirar a banha. 
– Eu quero emagrecer, ando em dieta. Mas eu gosto tanto de gelados. 
– Já sei o que era! – Sim. Queria mais músculos, ainda estão muito fracotes. 
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CONSUMOS DE SUBSTÂNCIAS 
  

Relativamente ao consumo de substâncias, verifica-se, à semelhança dos dados 
quantitativos, que a percepção em todos os grupos é de um maior consumo por parte dos rapazes 
e dos adolescentes mais velhos. 
 A grande maioria da amostra refere já ter experimentado bebidas alcoólicas, referindo 
ainda o consumo desta substância em situações festivas, na companhia dos amigos ou dos pais. 
 Os jovens apresentam ainda algumas razões que podem levar ao consumo de 
substâncias, sendo a razão mais evidenciada a influência do grupo de pares, seguida de uma 
atitude parental favorável face aos consumos, manifestando ainda que as problemáticas inerentes 
à adolescência e a incapacidade de resposta a estes problemas podem também conduzir ao 
consumo de substâncias. O discurso dos jovens permite-nos ainda verificar que a liberdade que 
se atinge com o aumento da idade, abre de alguma forma caminho a comportamentos de risco, 
nomeadamente no que respeita ao consumo de substâncias. 
 

CONSUMOS 
– Acho que os homens têm mais tendência para beber e para fumar. 
– Acho que é igual. Não sei. 
– Os homens é que têm mais tendência para fumar. 
– No álcool acho que é mais os rapazes.  
– Cada vez que se vê uma mulher bêbeda vêem-se muitos homens bêbedos. 
– Os rapazes bebem mais e consomem mais droga e as raparigas preocupam-se mais com o 
corpo e com a linha… 
– Naquela questão da droga, aí eu já concordo mais que os rapazes possam consumir mais do 
que as raparigas. Porquê, não sei, mas é assim. 
– Eu acho que não é tanto a influência dos amigos. É que os rapazes têm mais liberdade, os pais 
dão-lhes mais liberdade do que às raparigas. 
– Os consumos aumentam com a idade. É, é assim, porque é a questão dos pais lhes darem mais 
liberdade quando são mais velhos. Pronto, já têm 16 ou 17 anos e os pais já os deixam ir às 
discotecas e aos bailes e isso influencia. 
– Quando a gente somos mais pequeninos temos mais respeito. 
– Quando era mais pequena portava-me menos mal. 
 
 
 



 62 

CONSUMOS – ÁLCOOL 
– Eu nunca provei álcool, nem nada do género. Nem tabaco, nem drogas, nunca.  
– Eu nunca experimentei e preferia que nunca experimentasse. 
– Eu já provei (álcool), mas não toco muito nisso. 
– Eu, bebo, mas é só mais ou menos nas festas, quando o meu pai não está a ver.  
– Eu não ligo muito. Bebo de vez em quando, quando estou com os amigos em casa, quando está 
assim mais calor mas… 
– Eu gosto disso, de beber gosto, só não gosto de vinho. Gosto de cerveja e licores. E uísque. 
Mas eu é só uma vez por festa. 
 
 
CONSUMOS – INFLUÊNCIAS/RAZÕES PARA O CONSUMO 
– Eu acho que são os problemas da adolescência que levam aos consumos. 
– As influências podem ser os colegas ou os adultos. 
– Isso é de estar com os amigos, com mais velhos, sai com amigos com certa idade, mais velhos 
e os amigos puxam para esse hábito, para experimentarem. Eu acho que é disso. 
– Porque os amigos também experimentam e eles são influenciados pelos amigos. 
– Às vezes vão atrás dos amigos. Pode ser (influência dos amigos). Por exemplo, se os amigos 
estiverem para experimentar e se insistirem, pode. Se eles estiverem a fumar e se não disserem 
nada ou se não derem um cigarro acho que não influencia os amigos. 
– Depende dos amigos. Se calhar primeiro eles dizem que são amigos e depois não são amigos. 
– Sem amigos podem consumir ou fumar, se tiverem muitos problemas. 
– Eu acho que se virem os pais a beber têm curiosidade em experimentar. 
– Eu acho que esse problema do álcool, esses que começam a consumir daquela certa idade em 
que começamos, também vem de casa porque é “prova isto” e depois eles começam a gostar e 
vão logo consumir outra vez, depois vem outra que também querem provar e depois eles estão 
sempre à volta do álcool. 
– A minha amiga provou e depois bebeu o copo todo. Porque se calhar gostou e os pais não 
conseguem dizer que não e para ela parar e assim. E às vezes até podem beber sem os pais 
saberem. 
– Eu cá o meu pai também me deixa beber álcool mas é só com sumo. Perde logo o sabor 
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COMPORTAMENTO SEXUAL 
 
 Relativamente à categoria sobre comportamento sexual, a grande maioria dos jovens 
refere nunca ter tido relações sexuais, evidenciando que se deve ter alguma idade e 
consequentemente maturidade para o fazer, uma vez que, quando os adolescentes são mais 
novos podem não estar certos do que querem fazer e vir a arrepender-se de tal comportamento. 
 Os jovens manifestam ainda grande preocupação com as precauções necessárias ao 
nível do comportamento sexual, não só ao nível das doenças sexualmente transmissíveis, mas 
também por eventual gravidez precoce e não desejada. 
 Quando questionados acerca do à vontade que têm para falar sobre esta temática, 
alguns adolescentes referem falar com os amigos ou o melhor amigo, no entanto verifica-se uma 
maior dificuldade no diálogo com os pais sobre estes temas, uma vez que se encontra subjacente 
alguma vergonha em abordar estes temas com os progenitores. 

 
COMPORTAMENTOS SEXUAIS 
– Eu nunca tive relações sexuais, nem nada desse género mas eu acho que 16, 17, 18, por aí que 
é quando uma pessoa já começa a ter outra maneira de pensar e assim, tudo o que tenha abaixo 
de 15 anos acho que é muito cedo porque as pessoas fazem uma coisa e depois mais tarde já 
não se sente preparada e por isso eu acho que deve ser só mais numa idade assim, pronto, 
porque já se tem outra mentalidade. E mesmo eu tendo mais idade, não é por isso que vou fazer 
as coisas de qualquer maneira, acho que não. 
– Eu não sei porque eu é assim, a meu ver, eu sou virgem e a minha relação sexual há-de ser 
com uma rapariga que eu goste e que eu tenha a certeza que ela gosta de mim. 
– Eles fazem, perdem a virgindade e depois arrependem-se. 
– Têm que tomar precauções. 
– Eu acho que as pessoas quando fazem relações sexuais têm de ter cuidado, não correr riscos e 
depois os mais novos têm de ter mais cuidado. 
 – Há raparigas que aparecem aqui grávidas e isso é mau. 
– Falo de sexo com os amigos, o melhor amigo ou com a melhor amiga. 
– Eu não falo de sexo, nem com os amigos, nem com as amigas. Com ninguém.  
– Com os pais não falo sobre sexualidade. A vergonha é muita para isso. 
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OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 
 
 No que concerne à temática de ocupação de tempos livres, verifica-se que os jovens 
referem com frequência utilizar o computador para jogar. Na sua grande maioria os jovens passam 
muito tempo no computador durante os fins-de-semana, reconhecendo no entanto que estar 
muitas horas ao computador pode ser prejudicial. Remetem, no entanto, para os pais a 
responsabilidade de gerir o tempo que os adolescentes despendem para esta actividade. Os 
jovens referem também praticar desporto nos seus tempos livres, tal como, andar de bicicleta, 
jogar à bola, jogar pingue-pongue, entre outros desportos, verificando-se que em todos os grupos 
ficou a percepção que os rapazes praticam mais desporto que as raparigas, indo ao encontro dos 
resultados quantitativos deste estudo. 
 Alguns jovens referem ainda ocupar os seus tempos livres a ver televisão, a sair com 
amigos e a fazer os trabalhos de casa, referindo sentir alguma pressão para fazer os trabalhos de 
casa. 
 Derivada desta categoria mais abrangente acerca da ocupação dos tempos livres 
salienta-se uma subcategoria evidenciada em todos os grupos relativa às diferenças entre o 
tempo livre dos alunos com e sem apoio educativo. Nesta subcategoria, a grande maioria dos 
jovens com apoio educativo reconhece que tem menos tempo livre que os jovens sem apoio, uma 
vez que, para além das aulas curriculares, têm ainda aulas extra de ensino especial. Apesar deste 
reconhecimento de menor tempo livre, os jovens com apoio educativo salientam a necessidade de 
ter apoio e referem sentir-se satisfeitos com as aulas de apoio, ainda que ficando com menos 
tempo livre, pois acreditam que é um tempo bem empregue e que os auxilia em carências ao nível 
do rendimento académico.   
 
TEMPOS LIVRES 
– A maior parte das pessoas fica muito tempo no computador. 
– Eu jogo computador para aí uma hora e meia... mas ao fim-de-semana jogo um bocado, mais de 
meia hora, 2 horas, 3 horas mas no máximo. Só nas férias é que estou um bocado à vontade 
porque não tenho que estudar e… tenho mais tempo livre. 
– O máximo que já fiquei foi cinco horas no computador. 
– No meu caso, eu sou um bocado viciado em jogos, mas é mais ao Sábado ou ao Domingo que 
jogo e aí sou capaz de estar 3 e 4 horas sentado em frente ao computador. Aquilo também 
incomoda depois deste tempo, a partir das 3 horas e meia começo a ficar farto e vou para a 
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Internet. É só ao fim-de-semana, quando eu tenho mais tempo livre e durante a semana é quando 
eu falo com os colegas pela Internet.  
– Os pais não os deviam deixar ficar muito tempo ao computador. 
– Eu por acaso faço muito desporto nos tempos livres.  
– Faço desporto, andar de bicicleta, jogar à bola. 
– Os rapazes fazem mais desporto do que as raparigas. 
– O que eu gosto mais de fazer nos meus tempos livres é andar a cavalo e jogar pingue-pongue. 
– Às vezes vejo televisão. 
– Eu vejo televisão nos tempos livres. 
– Não sinto pressão para fazer os trabalhos de casa. 
– Eu sinto muita pressão mas acho positivo. 
– Vou sair com os amigos. 
 
 
TEMPO LIVRE – DIFERENÇAS ENTRE OS ALUNOS QUE TÊM APOIOS EDUCATIVOS 
E OS ALUNOS QUE NÃO TÊM APOIOS EDUCATIVOS 
 
– Quem tem apoio tem menos tempo livre. Eu acho que está correcto porque, por exemplo, eu 
tenho duas aulas, eu por exemplo saio de casa às 7 horas e entro em casa às 19h, não tenho 
quase tempo nenhum livre para mim. Mas é preciso, é preciso. E eu não tenho muito 
aproveitamento nas aulas. 
– Eu só tenho metade das disciplinas. Tenho apoio a tantas disciplinas como às que estou 
matriculada. Mas é como se tivesse as disciplinas todas sem apoios. Só que depois vou para casa 
e tenho trabalhos e como eu sou um bocadinho mais lenta acabo por demorar sempre mais 
tempo, não tenho assim tanto tempo livre. 
– Quem não tem apoio tem mais tempo livre para os amigos e não tem de estar assim nas aulas 
de apoio. 
– Eu acho que há meninos que têm apoio que têm muito menos tempo do que aqueles que não 
têm apoio porque há umas aulas que os alunos com apoio têm e há outras que os alunos sem 
apoio não têm. Por exemplo, no meu caso, o Inglês que eu era para ter não tenho por causa do 
apoio.  
– A Sexta-feira livre que eu tenho da parte da tarde, agora ocuparam-ma com uma aula de ensino 
especial. Não é bem apoio, mas… Apoiar entre aspas, porque é outra disciplina. Eu acho bem, 
gosto de trabalhar na disciplina. É uma disciplina que eu gosto, tenho-a há três anos, desde que 
vim para cá e tenho o mesmo professor. E acho que a disciplina para mim é boa. 
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SENTIMENTOS DE TRISTEZA/SOLIDÃO 
 
 Relativamente à categoria Saúde Positiva, verifica-se que, quando questionados acerca 
do sentimento de tristeza/solidão, os jovens com NEE referem sentir-se mais frequentemente 
tristes e sozinhos, justificando que não têm tanta disponibilidade e condições para realizar 
actividades como os jovens sem NEE. De salientar nesta categoria, a abordagem de vários 
jovens, relativamente ao sentimento de tristeza, direccionada para a percepção que os outros têm 
deles, nomeadamente da incompreensão dos outros face à sua condição especial.  
 Os jovens com NEE reconhecem ainda que os jovens que não manifestam nenhum 
problema de saúde têm mais tempo para eles, são capazes de fazer actividades que gostam nos 
tempos livres e que se divertem mais com os amigos, tendo inclusivamente mais pessoas com 
quem brincar/divertir. 
 

SAÚDE POSITIVA – SENTIMENTO DE TRISTEZA/SOLIDÃO 
– Eu já me senti triste e sozinha. 
– Os jovens com NEE sentem-se mais tristes, se calhar porque não podem fazer tantas coisas 
como os outros. 
– Essas pessoas (NEE) quando se sentem tristes ou sozinhas é de ser gozadas, elas querem ficar 
um pouco sozinhas para pensar um pouco na vida, eu no meu caso nunca pensei nesse caso, 
nunca me senti, só um pouco, às vezes, de vez em quando, mas nunca fico muito tempo triste 
como alguns ficam. É por serem gozados por alguns colegas mas eu raramente sou gozado. 
– Eu acho que depende porque é assim, eu encaro a minha deficiência bem mas há pessoas que 
se calhar não encaram tão bem e por isso ficam tristes. Sentem-se tristes acima de tudo e depois 
há aquelas bocas que se ouvem das pessoas que não tem problemas nenhuns que acham que os 
outros são diferentes e eu por exemplo, não gosto disso. Não gosto que gozem com algumas 
coisas mas pronto não ligo, digam o que quiserem, eu por mim encaro isto bem e os outros não 
têm nada a ver com isso, os outros têm de me aceitar como eu sou e mais nada. Mas há pessoas 
que não são assim, há pessoas que isto deixa-as muito afectadas e se calhar por isso eu não me 
sinto tão mal por já estar habituada a isto, porque nunca tive outra alternativa, se calhar por isso, 
mas quem já teve outra alternativa é mais complicado e sente-se mais triste provavelmente. 
– Há muita gente com dificuldades. Eu cá encaro as coisas normal, encaro bem, até porque se 
calhar por ter já desde nascença, por nunca ter tido alternativas… acho que é mais difícil para 
quem perde depois mais tarde, eu como sempre fui assim encaro as coisas bem, mas na verdade 
nem toda a gente é igual e nem toda a gente encara da melhor maneira. 
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2. AMBIENTE FAMILIAR 
 

Na temática da relação com os pais o tópico predominante foi a comunicação com os 
pais. De um modo geral os adolescentes referem que é mais fácil falar com a mãe, evidenciando 
que existem diferenças na facilidade de comunicação com os diferentes progenitores. No entanto 
apontam também que poderá ser mais fácil com adultos do mesmo género, ou seja, os rapazes 
com o pai e as raparigas com a mãe. Referem também como aspecto importante a questão da 
confidencialidade das conversas entre pais e filhos, bem como a vergonha em falar certos 
assuntos com o género masculino, neste caso, acentuando a dificuldade de comunicação com o 
pai.  
 
 
RELAÇÃO COM OS PAIS 
– O pai é homem e a mãe é mulher, é diferente para falar. 
– Sim, penso que há mais facilidade das raparigas falarem com a mãe e rapazes com o pai. 
– Porque com o pai a gente tem vergonha e com a mãe podemos dizer. 
– Eu acho que as mulheres guardam mais segredo. Os homens são um bocadinho linguareiros. 
Eu não sei se estou a entrar noutro tema mas como os homens bebem muito álcool dizem mais as 
verdades e contam os segredos às outras pessoas e isso. Esse é que é o problema! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

3. RELAÇÕES DE AMIZADE E GRUPO DE PARES 

  
No que concerne às relações de amizade e grupos de pares, destaca-se o facto dos 

jovens com NEE expressarem que têm muitos amigos, referindo no entanto a importância dos 
“bons” amigos, e reconhecendo que alguns amigos não merecem tanto a amizade como outros. 
Na generalidade dos grupos foi manifestado que apesar dos jovens com NEE terem amigos, 
consideram que os jovens sem NEE têm ainda mais amigos. 
 Nesta temática foi ainda abordado o tema do bullying, indo o discurso dos jovens ao 
encontro dos resultados quantitativos que evidenciam que os jovens com NEE são mais 
frequentemente vitimas deste tipo de comportamentos. Os jovens manifestam a incompreensão 
por parte dos outros relativa ao problema de saúde ou deficiência, evidenciando gozo e 
provocação por parte dos jovens que não apresentam nenhum problema de saúde. É no entanto 
de salientar, a aceitação de alguns jovens da sua condição, referindo assim, uma melhor gestão 
dessas mesmas provocações, sentindo-se muitas vezes apoiados pelos amigos mais 
significativos.    
 
 
RELAÇÃO COM OS PARES – AMIZADE 
– Os amigos são importantes. 
– Os jovens que não têm apoio têm mais (amigos).  
– Eu acho que tenho muitos amigos. 
– No meu caso, pelo menos, eu tenho os amigos que eu quero, que são benéficos para mim e os 
outros que não são benéficos não interessam. 
– Eu também, no meu caso também tenho muitos amigos, embora um ou outro estejam assim 
fora, até tenho muitos amigos. 
– Eu tenho muitos amigos mas há alguns que não merecem. 
– Eu acho que é, pronto, como já disse os amigos que tenho são os meus colegas de turma, os 
meus colegas de escola, mas depende, isto é assim, às vezes há quem seja simpático e até ajude 
as pessoas com deficiência e depois há aquelas que olham para o deficiente e olham logo para o 
outro lado. Mas eu acho que, pronto, ao se ter deficiência também se pode ter amigos. Eu acho. 
– Eu, os amigos que tenho é aqui na escola, lá na minha região não há assim gente da minha 
idade. Lá na minha aldeia, não. E então, os amigos que tenho mais é aqui na escola, dou-me bem 
com toda a gente e acho que isto é importante para mim e gosto muito de estar aqui, mesmo que 
não fosse muito importante eu gostava na mesma porque é a escola que tenho. 
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RELAÇÃO COM OS PARES – BULLYING 
– Os jovens que têm apoio são mais provocados que os que não têm. Eu acho que isso está mal. 
– Por vezes chamam nomes.  
– Eu acho que é só mesmo implicância. Gostam de estar sempre a implicar. 
– Há pessoas que nos deviam respeitar. Há pessoas que gozam connosco pelas costas e não 
gosto disso.  
– A mim no 5º ano acontecia-me (bullying). E no meu primeiro 6º ano. Agora sou mais velho e eles 
já começam a baixar… Com os mais velhos eles já não se metem. Agora com os mais novos é 
diferente… 
– Eu, no meu caso, quando os professores mandam ler algum texto tenho alguma dificuldade em 
dizer algumas certas palavras e aqueles que estão naqueles grupinhos já a mandar bocas 
começam a gozar, mas aqueles que estão ao nosso lado estão sempre a proteger, a emendar 
aquilo que nós dizemos mal. E esses que estão a dizer mal começam então a compreender um 
pouco que somos diferentes. 
– Eu acho que há pessoas que não têm problema nenhum e acham que aqueles que têm um 
problema não são como eles e até os colocam um bocadinho de parte. E eu não acho isso 
correcto porque nós podemos ter alguns problemas mas somos pessoas como as outras e vamos 
ser como as outras e nós não temos culpa de sermos como somos e os outros têm que nos 
encarar como nós somos. E nós também não temos de ficar tristes ou aborrecidos porque os 
outros nos tratam de maneira diferente, porque nós temos de nos entender como nós somos e 
não como os outros pensam que nós somos. Nós temos de estar bem connosco, os outros dizem 
o que quiserem. Nós temos de pensar naquilo que nós pensamos, porque isso é que é importante. 
– Eu dou-me bem com toda a gente e de vez em quando lá aparece alguém a mandar uma boca e 
eu fico chateado mas não ligo, mas eu tenho sempre colegas que me ajudam e eles têm de 
pensar que somos pessoas iguais e não é por termos uma deficiência motora que somos 
inferiores a eles. 
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4.  AMBIENTE ESCOLAR 

  
Relativamente ao ambiente escolar foram seleccionadas duas subcategorias, o 

sentimento pela escola e a relação com os professores. Em ambas as subcategorias, verifica-se 
uma atitude mais favorável e positiva por parte dos alunos que têm apoio educativo, confirmando 
os resultados quantitativos encontrados anteriormente. 
 Os jovens com NEE reconhecem uma grande importância da escola e dos apoios 
educativos, sentindo-se apoiados pelos professores, manifestando até este apoio como uma 
oportunidade que têm ao seu alcance para melhorar alguns aspectos em que apresentam maiores 
dificuldades. 
 A relação com os professores surge como privilegiada, evidenciando um respeito pelos 
mesmos, que não reconhecem nos jovens que não têm apoio educativo ou alguma NEE.  
 
 
ESCOLA - GOSTAR DA ESCOLA 
– Acho que sim que os jovens com NEE gostam mais da escola.  
– Há quem ache a escola uma seca, há quem não goste, há quem goste, mas acho que a escola 
é importante para o futuro. 
– Gosto muito de estar na escola. 
– Na escola gosto mais das aulas. 
– Na escola gosto do ensino, das professoras também… 
– Eu acho que a escola também faz um pouco falta porque quase todos os dias aprendemos 
alguma coisa que se vai passar lá fora e isso é muito importante. 
– Algumas vezes a escola é mais protectora. Que, por exempl,o não é o meu caso mas muitas 
vezes é por isso. 
– Eu gosto daqueles apoios porque me ajudam bastante, eu não tenho bom aproveitamento mas 
acho que os apoios me ajudam bastante e concordo com os apoios e pronto. O tempo, eu não 
acho que me faça falta. 
– Eu a Matemática tinha negativa e subi de 25 para 73. 
– Eu a Ciências tinha 64 e passei para 81. 
– Antes só tinha negas. 
– Tem-se melhores resultados por causa desses apoios. 
– Então tenho tido apoio para me ajudar a acabar alguma coisa e acho que foi uma boa alternativa 
que me deram, uma boa hipótese que me deram. Eu concordo plenamente com os apoios. 
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ESCOLA - RELAÇÃO COM OS PROFESSORES 
– E eu acho que os professores e os funcionários e colegas também nos ajudam bastante e nos 
tratam bem. Os professores, agora falando mais nos professores, acho que nos ajudam bastante 
e isso é importante. 
– Eu acho que as diferenças são maltratarem mal as pessoas. Os alunos que não têm apoios 
maltratam a chamar nomes e isso aos professores. 
– Cá a mim ainda no outro dia aconteceu (ver maltratar um professor). 
 – Eu acho que eles (professores) reagem um pouco mal. Porque depois eles põe-nos na rua e 
isso. Ou fazem participação. 
– Eu porto-me bem e não chamo nomes ao professor. 
 
 
5. APOIOS EDUCATIVOS  
 
 Alguns alunos participantes nos diferentes grupos apresentaram as razões pelas quais 
percebem que devem ter apoio educativo. Através do discurso dos jovens pode verificar-se a 
variedade de necessidades educativas especiais presentes nos diferentes grupos, bem como as 
dificuldades que os jovens sentem no seu desempenho e rendimento escolar. 
 Seguem alguns exemplos de discurso dos jovens nesta categoria. 
 
– Eu era direito e tive de passar para a mão esquerda, por isso escrevo mais devagar. E às vezes 
não estou com atenção, estou mais é a escrever o que as professoras dizem e não estou com 
tanta atenção. 
– Eu aos três anos deixei de falar completamente e agora tenho alguma dificuldade em dizer 
algumas palavras. 
– Eu nasci surda e fui operada há treze anos. 
– Eu tenho problemas visuais e também alguns auditivos, tenho bom aproveitamento mas também 
sou um bocadinho lenta a escrever. 
– Porque temos dificuldades nas matérias da escola. 
– Eu não sei escrever, nem ler também… nem ditar os números, as contas também. 
– Problemas de visão mas é só nas letras. Mas não sei se tem a ver também com os colegas. 
– No meu caso, eu tenho uma deficiência motora mas essa deficiência motora não me impede de 
fazer nada. Impede algumas coisas como por exemplo, cortar a carne ou outras coisas. 
– Em alguns aspectos estamos mais condicionados. Se calhar na parte física. Não sei… Eu só 
tenho dificuldades físicas. 
– Eu tenho dislexia. Desde o segundo ano. 
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PROPOSTAS DE MUDANÇA  
  

Outra categoria emergente da análise de conteúdo elaborada, remete-nos para algumas 
propostas de mudança apresentadas pelos jovens, evidenciando as dificuldades e barreiras que 
sentem e focando os pontos mais positivos e que os auxiliam numa melhor vivência com a sua 
problemática e questões a ela inerentes, nomeadamente o apoio psicológico. 
 
– A Ministra da Educação não fazer aulas com 90 minutos para os alunos estarem atentos, porque 
foi como um professor meu do 9º ano me disse, os alunos estão 10 minutos do princípio da aula 
atentos e outros 10 no final da aula. Uma pessoa começa a ficar farta de ouvir o professor e tenho 
casos de colegas meus que dentro das aulas, 20 ou 30 minutos antes do toque já estão a dormir. 
Começa a prejudicar, já não se sabe qualquer matéria, nem nada. 
– Acho que as aulas de substituição não deviam ser. As pessoas precisam de ser livres de ter 
aulas de substituição. Acho que isso enche muito o horário. Era bom ter mais feriados. 
– Eu não tenho tido, não tenho tido aquela hora com a psicóloga, mas acho que é importante, 
acho que há muita gente que precisa. 
– Eu acho que o apoio é importante porque assim como eu aprendi a não dar ouvidos às bocas 
dos meus colegas vá, muitos não aprendem e com isso poderiam então aprender…  
– Às vezes se calhar não é o aprender, é a pessoa que por muito que queira lidar aquilo afecta-a 
bastante e eu acho que se tivessem alguém que as apoiasse e… Porque eu acho que, não é o 
nosso caso, mas eu acho que quando as pessoas estão assim tristes devem apoiar-se e ver o 
lado positivo porque há sempre um lado positivo nas coisas e devem pensar naquilo que sentem e 
não no que os outros acham e isso é o mais importante. Eu acho que era capaz de ser boa essa 
hora, mas isso não tira a vez dos apoios que eu tenho e que os nossos colegas têm, porque os 
apoios são totalmente diferentes. Eu acho que isso era importante não só para alguns, mas para 
todas as pessoas. 
– Eu gostava de ter mais aulas de apoio. Para melhorar mais as notas. Àquelas disciplinas onde 
sinto mais dificuldades. Para aprender a fazer as coisas. 
– À Segunda-feira, por exemplo, em vez de ter uma hora deste apoio podia ter mais uma. Ficava 
mais uma hora e saía às seis. 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Através da análise dos grupos de discussão foi possível verificar que os resultados 
qualitativos aqui descritos vão ao encontro dos resultados quantitativos descritos no relatório 
“Risco e Resiliência em Adolescentes com NEE – Estado da Arte” (Simões et al., 2008), 
desenvolvido no decorrer do Projecto Risco e Resiliência. Assim, é visível que os adolescentes 
com Necessidades Educativas Especiais (NEE), na sua maioria, atravessa este período das suas 
vidas sem apresentar grandes problemas, relativamente aos comportamentos associados à saúde 
e bem-estar. No entanto uma pequena minoria revela alguns comportamentos de risco, que 
deverão ser alvo de intervenção. 

Analisando cada uma das temáticas em discussão de um modo mais detalhado, 
verificou-se que relativamente aos tempos livres, os grupos de discussão vieram revelar que os 
adolescentes com NEE optam por actividades mais sedentárias como jogar computador, ver 
televisão “ Vejo televisão, as minhas novelas, os “Morangos com Açúcar”, a “Ilha dos Amores” e a 

“Tu e Eu”, ficar em casa, ou brincar com os amigos.  
Para a alimentação, ao contrário do que se verificou através dos resultados quantitativos, 

os jovens com NEE não referem uma alimentação mais cuidada, afirmando consumir doces 
frequentemente “Às vezes como muitos doces. Doces, esparguete com hambúrgueres e batatas 

fritas, é isso”; “Gelatina, pudim, bolo de chocolate, bolo de nozes, eu gosto de tudo. Não, muito 

não. Um bocadinho”.  

As preocupações com o corpo são cada vez maiores nos jovens com e sem NEE 
“Gostava de ser mais magra, tirar a banha”; “Eu quero emagrecer, ando em dieta. Mas eu gosto 

tanto de gelado”; “Os adolescentes estão insatisfeitos com o corpo porque se calhar querem estar 

na moda”. 

Para o consumo de substâncias observou-se que os jovens com NEE conhecem 
especialmente o álcool e a maioria refere que já experimentou “Eu gosto disso, de beber gosto, só 

não gosto de vinho. Gosto de cerveja e licores. E uísque. Mas eu é só uma vez por festa”; “Eu, 

bebo, mas é só mais ou menos nas festas, quando o meu pai não está a ver”. 
São ainda os adolescentes com NEE quem se sente mais vezes tristes e sozinhos, esses 

resultados foram perceptíveis nos grupos de discussão “Estão mais tristes porque gostavam de 

estar a brincar com os outros”; “Essas pessoas (NEE) quando se sentem tristes ou sozinhas é de 
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ser gozadas, elas querem ficar um pouco sozinhas para pensar um pouco na vida, eu no meu 

caso nunca pensei nesse caso, nunca senti, só um pouco, às vezes, de vez em quando, mas 

nunca fico muito tempo triste como alguns ficam. É por serem gozados por alguns colegas mas eu 

raramente sou gozado”; “Eu acho que depende porque é assim, eu encaro a minha deficiência 

bem mas há pessoas que se calhar não encaram tão bem e por isso ficam tristes…”. Esses 
sentimentos encontram-se várias vezes associados à NE dos adolescentes e às dificuldades que 
esses jovens enfrentam em especial na escola, como o caso do bullying que são frequentemente 
alvo “acho que é só mesmo implicância.Gostam de estar sempre a implicar”; “Os que têm apoio 

são mais provocados que os que não têm. Eu acho que isso está mal”. 

A sexualidade, considerada nos seus múltiplos aspectos, tem influência sobre a saúde 
física, a saúde mental e a qualidade de vida dos indivíduos. A maior parte dos adolescentes 
entrevistados refere não ter tido relações sexuais, referindo ainda a importância da afectividade 
neste contexto, a dificuldade em falar desta temática, e ainda a importância da análise cuidada da 
tomada de decisões nesta área de modo a evitar consequências indesejadas “Eu não sei porque 

eu é assim, a meu ver, eu sou virgem e a minha relação sexual há-de ser com uma rapariga que 

eu goste e que eu tenha a certeza que ela gosta de mim por isso”; “Eu não falo de sexo, nem com 

os amigos, nem com as amigas. Com ninguém”; “Eu acho que as pessoas quando fazem relações 

sexuais têm de ter cuidado, não correr riscos e depois os mais novos têm de ter mais cuidado”. 

 

Durante a adolescência as interacções sociais estendem-se do núcleo familiar para 
outros contextos sociais com os seus pares e outros adultos. No estudo quantitativo verificou-se 
que os adolescentes com NEE possuem menos amigos, resultados reforçados pelos jovens que 
participaram nos grupos de discussão. No entanto a importância dos amigos é reconhecida entre 
a maioria “Os que não têm apoio têm mais (amigos)”; “No meu caso, pelo menos, eu tenho os 

amigos que eu quero, que são benéficos para mim e os outros que não são benéficos não 

interessam”; “Eu acho que é, pronto, como já disse os amigos que tenho são os meus colegas de 

turma, os meus colegas de escola, mas depende, isto é assim, às vezes há quem seja simpático e 

até ajude as pessoas com deficiência e depois há aquelas que olham para o deficiente e olham 

logo para o outro lado. Mas eu acho que, pronto, ao se ter deficiência também se pode ter amigos. 

Eu acho”. 
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Um ambiente escolar promotor de saúde poderá ser um recurso para o desenvolvimento 
de comportamentos de saúde e de bem-estar, assim, a satisfação com a escola pode contribuir 
para esse bem-estar e para a qualidade de vida dos jovens. Para o ambiente escolar os 
resultados vão novamente ao encontro dos resultados quantitativos, uma vez que a escola é mais 
valorizada entre os jovens com NEE  “Eu, no meu caso, eu gosto muito da escola. Quando acabar 

o 12º ano não sei como é que vai ser, tenho de arranjar um emprego porque senão vai ser muito 

mau para mim… mas isso é um bocado mais complicado. É, porque é assim eu gosto muito da 

escola mas na faculdade há muitas complicações e depois estou longe de casa…”; “Há quem 

ache a escola uma seca, há quem não goste, há quem goste, mas acho que a escola é importante 

para o futuro”; “Gosto muito de estar na escola”; “Na escola gosto mais das aulas”. A escola é o 
local onde os adolescentes despendem mais tempo, evidenciando o papel que esta pode 
providenciar para o seu desenvolvimento.  

O relacionamento familiar, a influência dos estilos parentais e da comunicação familiar, 
apesar de ao longo da adolescência sofrerem alterações, continuam a desempenhar funções 
importantes para os adolescentes, assumindo um papel decisivo no ajustamento e 
desenvolvimento de competências psicossociais, na saúde mental e em comportamentos de 
saúde dos jovens. Para os jovens com NEE a comunicação com os pais ocorre de forma 
semelhante dos adolescentes sem NEE, ou seja, os rapazes têm maior facilidade na comunicação 
com o pai e as raparigas com a mãe “Sim, existe maior facilidade das raparigas falarem com a 

mãe e rapazes com o pai”; “Sim porque as mulheres falam umas com as outras, gostam mais de 

estar… Acho que têm mais facilidade em dizer essas coisas com pessoas do mesmo sexo”.  
 No que se refere às razões do apoio educativo, verificou-se que as causas apontadas 
encontram-se muito associadas a dificuldades académicas e não directamente à NE que 
apresentam “Porque temos dificuldades nas matérias da escola”; “Eu não sei escrever, nem ler 

também… nem ditar os números, as contas também”; “Problemas de visão mas é só nas letras. 

Mas não sei se tem a ver também com os colegas”. 

A dificuldade que os adolescentes com NEE têm em conservar um estilo de vida activo, 
manter relações sociais satisfatórias (Anderson & Clarke, 1982; Power & Orto, 2004), a sua baixa 
percepção de competência e baixa auto-estima (Power & Orto, 2004), a maior probabilidade de 
terem resultados académicos abaixo do esperado ou o maior envolvimento em comportamentos 
de risco (Murray, 2003), tornam-se perceptíveis ao analisarmos as respostas apresentadas 



 76 

durante os grupos de discussão. A adolescência, etapa durante a qual se adquirem novas 
capacidades,  onde se inicia a elaboração de um projecto de vida pessoal, em que os 
adolescentes já têm capacidades que lhes permitem confrontar, reflectir, debater, analisar e tirar 
as suas próprias conclusões, é o momento oportuno para fortalecer o desenvolvimento, 
potencializar os factores protectores e prevenir os comportamentos de risco, reforçando os 
potenciais resilientes (Paladini, Daverio, Moreno, & Montero, 2005). Daí a importância de ouvir o 
que os adolescentes com maior probabilidade de enfrentar dificuldades ao longo dessa fase têm 
para dizer. 
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CONCLUSÃO 
 

O presente estudo encontra-se inserido no Projecto “Risco e Resiliência nos 
Adolescentes com Necessidades Educativas Especiais” que teve como objectivo específico 
conhecer os comportamentos de saúde e estilos de vida dos adolescentes com NEE, nos vários 
contextos da sua vida, de forma a realizar um programa de promoção da saúde e resiliência, 
adaptado às suas necessidades. 

Os resultados encontrados através da análise qualitativa apresentada ao longo do 
presente relatório revelam que os adolescentes com NEE valorizam o ambiente escolar, referindo-
o como local aonde estabelecem relações com pares e adultos de forma privilegiada. O ambiente 
familiar e a relação com os amigos são novamente reforçados neste estudo qualitativo como 
factores protectores para os comportamentos de risco. 

É importante para o desenvolvimento da sua saúde e resiliência que as crianças e 
adolescentes se envolvam em actividades fora da escola, uma vez que essas actividades podem 
desenvolver competências sociais, auto-eficácia e auto-estima, promover o sentimento de 
pertença à família ou ao grupo social, melhorar contactos e relações sociais (Gilligan, 2000). O 
ambiente escolar poderá abrir oportunidades aos adolescentes para participação em actividades 
de tempos livres, fazer novos amigos e desenvolver competências de aprendizagem e maturidade 
emocional, promovendo resiliência (Stein, 2006).  

Os factores protectores, como o próprio nome indica, protegem os adolescentes das 
adversidades e do risco, moderando as experiências negativas. Quanto mais factores protectores 
existirem, menor a probabilidade de surgirem consequências negativas diante de situações 
adversas (Assis et al., 2006).  

Os resultados vêem revelar diversas possibilidades de trabalhar com os adolescentes 
com NEE, através de um trabalho centrado nos principais factores protectores (escola, família, 
comunidade e amigos), reforçando a resiliência entre esses jovens, algo que só foi possível 
ouvindo os próprios adolescentes. 
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