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Resumo 

 Este estudo procurou analisar um conjunto de factores associados à resiliência 

em adolescentes com deficiência motora em diferentes contextos sociais (familiar, 

escolar, comunidade e grupo de pares) e a sua relação com o bem-estar e qualidade de 

vida. 

 Para se efectuar este estudo, realizou-se um estudo quantitativo e um qualitativo. 

O estudo quantitativo foi constituído por uma amostra de 22 adolescentes com 

deficiência motora. Os instrumentos utilizados para a recolha de dados foram duas 

escalas de resiliência - Healthy Kids Resiliency Assessment Module e Resiliency Scales 

for Adolescents, uma escala de avaliação de qualidade de vida – Instrumento Kidscreen 

– 52, e uma Checklist de Acontecimentos de Vida. Os resultados obtidos mostraram 

uma associação entre os diversos recursos internos e externos e a qualidade de vida. 

 O estudo qualitativo utilizou uma entrevista semi-estruturada, com o objectivo 

de aprofundar as percepções dos adolescentes quanto aos efeitos dos factores de risco e 

de protecção na sua qualidade de vida. A amostra deste estudo foi constituída por 12 

jovens. As respostas dos adolescentes convergiram com os resultados do estudo 

quantitativo, isto é, os factores associados à resiliência contribuem para o bem-estar e 

qualidade de vida. 

 Os resultados obtidos nos dois estudos realizados apontam para a necessidade de 

sensibilização/formação dos principais agentes que participam na vida destes 

adolescentes no sentido de proporcionarem um sentimento de bem-estar e qualidade de 

vida. 
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Abstract 

 This study sought to analyze a number of factors associated to resilience in 

adolescents with physical disabilities in different social contexts (family, school, and 

community and peer group) and their relationship with the well-being and quality of 

life. 

 To perform this study, we carried out a qualitative and quantitative study. The 

quantitative study consisted of a sample of 22 adolescents with physical disabilities. The 

measurement instruments used for data collection were two scales of Resiliency - 

Healthy Kids Resiliency Assessment Module and Resiliency Scales for Adolescents, an 

evaluation scale of quality life - Instrument Kidscreen - 52, and a Life Events Checklist. 

The results showed an association between various internal and external resources and 

quality of life. 

 For the qualitative study we used a semi-structured interview, to better know the 

adolescents' perceptions about the effects of risk factors and protection in their quality 

of life. The study sample consisted of 12 adolescents. Responses of adolescents 

converged with the results of the quantitative study, namely the association between 

resilience factors and  well-being and quality of life. 

The results of these both studies point to the  importance  of awareness and training of 

key staff involved in these adolescents lives in order to promote their  well – being and 

quality of life. 
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Introdução 

Definição da Problemática 

 A adolescência é um período da vida de um indivíduo repleta de desafios: 

relação com o corpo, autonomia, a relação com os pais, o relacionamento interpessoal 

com os pares, entre outros. Os contextos sociais em que o adolescente está inserido 

também se alargam, de um cenário familiar o jovem alarga as suas vivências para um 

contexto escolar e comunitário. Quanto maior for a qualidade de ligação aos vários 

contextos, menores serão os problemas emocionais do adolescente (Libbey, Ireland & 

Resnick, 2002). Com as várias experiências nos diversos contextos, o adolescente 

confronta-se com vários riscos, e o modo como o jovem ultrapassa estes riscos depende 

dos seus factores de protecção.  

 Se a adolescência é um período difícil para qualquer indivíduo, mais difícil se 

torna para os adolescentes com Necessidades Educativas Especiais, especificamente 

quando estão numa escola regular. A escola é um local onde os adolescentes vivenciam 

várias experiências ao nível académico e de interacções sociais. A forma como o jovem 

ultrapassa as adversidades na escola pode influenciar a sua qualidade de vida, pois a 

comunidade escolar é muito importante para o adolescente (Power & Orto, 2004).  

 Os problemas da comunidade escolar que podem influenciar a atitude dos 

adolescentes com NEE podem ser as barreiras atitudinais dos pares, professores e 

funcionários e as barreiras arquitectónicas implementadas na escola (Kaufman, 2005; 

Murray 2002). Vários estudos têm verificado que existem mais vantagens do que 

desvantagens numa escola inclusiva, como por exemplo, relações positivas com os seus 

pares, percepção das capacidades académicas, diminuição dos problemas 

comportamentais. 

 Um dos grandes obstáculos na escola, da pessoa com deficiência é a rejeição por 

parte dos pares que são fundamentais porque podem aumentar as competências 

cognitivas e sociais, e de contribuir para um sentimento de bem-estar. Ao estarem em 

contacto com jovens sem NEE, os adolescentes com deficiência podem ser alvos de 

rejeição e de bullying por parte dos colegas sem NEE, e estes comportamentos podem 

promover sentimentos de medo.  

 Fazer parte de um grupo, torna-se difícil para um jovem com NEE, pois eles 

apresentam limitações na participação das actividades, em comparação com os pares 
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sem NEE. Na adolescência, as limitações têm uma gravidade mais elevada, porque 

nesta etapa os adolescentes realizam mais actividades com os seus amigos do que com a 

família (Cavet, 1999).  

 Apesar das inúmeras adversidades ao longo da etapa da adolescência, muitos 

adolescentes conseguem ultrapassar os problemas com sucesso, e isto tem como causa 

os recursos pessoais e envolvimentais apresentados pelo adolescente. Quando o 

adolescente supera as várias adversidades, ele apresenta resiliência. Os jovens com NEE 

também podem ser resilientes e os seus recursos protectores são factores familiares, 

experiências na escola e na comunidade.  

 A resiliência está fundamentada na interacção dos vários envolvimentos onde o 

indivíduo está inserido (Brooks, 2006), por isso a escola pode influenciar a resiliência, 

através de elementos de estabilidade socioemocional que contribuem para a promoção 

de um processo resiliente (Anaut, 2005). Os professores são agentes fundamentais para 

favorecer um processo resiliente, pois podem representar um sentimento de suporte e de 

apoio.  

 Como ao longo da vida, as adversidades vão estar sempre presentes na vida de 

um indivíduo, é importante o desenvolvimento de programas de promoção da 

resiliência. Estes programas são essenciais para reduzir o impacto dos eventos negativos 

e promover os factores de protecção para que os indivíduos estejam habilitados no 

confronto com as adversidades.  

 Uma dos objectivos principais dos investigadores que se debruçam sobre esta 

temática, é contribuir para que os adolescentes com NEE tenham cada vez mais, uma 

melhor qualidade de vida pois esta vai colaborar para que estes jovens se sintam mais 

felizes e com mais disponibilidade para diferentes experiências ao longo da sua vida, 

como refere Kaisu, um adolescente com deficiência “é bom conhecer o mundo que nos 

espera, embora pareça duro.”. 

 

Objectivos do Trabalho 

 Este trabalho tem como objectivos a análise dos factores de risco e de protecção 

associados à qualidade de vida dos adolescentes. Com este trabalho, pretende-se 

compreender a importância que os diversos contextos sociais têm na vida dos jovens. 

 Este trabalho também aborda a interacção entre os adolescentes com e sem 

Necessidades Educativas Especiais, tendo como objectivo perceber quais são os agentes 
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facilitadores e as barreiras que estão na base das interacções destes dois grupos. 

 Pretende-se ainda que esta investigação possa contribuir para o desenvolvimento 

de programas de promoção de interacções satisfatórias entre os adolescentes com e sem 

Necessidades Educativas Especiais. 

 

Plano de Trabalho 

 A primeira parte do trabalho consiste na revisão bibliográfica. Esta parte é 

constituída por dois capítulos. O primeiro capítulo compreende uma análise da inclusão 

escolar de indivíduos com Necessidades Educativas Especiais, dando particular realce 

às interacções com os seus pares sem deficiência. Neste capítulo, aborda-se ainda a 

importância dos contextos sociais no percurso de vida dos adolescentes. No segundo 

capítulo analisa-se a noção de risco e resiliência, e os processos associados a estes 

conceitos. Este segundo capítulo envolve uma descrição entre os conceitos de resiliência 

e adolescência com e sem Necessidades Educativas Especiais. Neste segundo capítulo 

também se aborda a qualidade de vida e a sua interligação ao conceito de resiliência. 

 A segunda parte deste trabalho consiste na apresentação do estudo empírico. A 

investigação empírica envolve a realização de dois estudos: um estudo quantitativo e um 

estudo qualitativo. O capítulo três, estudo quantitativo, engloba a caracterização da 

amostra, os objectivos da investigação, os instrumentos utilizados e os procedimentos 

de recolha de dados. Neste capítulo, apresentam-se os resultados (tratamento e 

discussão). 

 No quarto capítulo apresenta-se o estudo qualitativo que foi realizado recorrendo 

a entrevista individuais. Este capítulo compreende a caracterização da amostra, os 

objectivos deste estudo e a descrição do guião da entrevista. São apresentados também 

neste capítulo, o tratamento e a discussão dos resultados. 

 No quinto capítulo, são apresentadas as conclusões gerais de cada um dos 

estudos bem como as suas convergências e divergências e as suas limitações. No fim 

deste capítulo apresenta-se algumas propostas de trabalho futuro no âmbito da 

intervenção com adolescentes com Necessidades Especiais para promover a sua 

qualidade de vida bem como o relacionamento entre os adolescentes com deficiência e 

os seus pares sem deficiência.  
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CAPÍTULO I – Adolescência e a Inclusão 

 

“Sentimos como qualquer um,  

mas infelizmente, por vezes necessitamos de apoio. 

 Necessitamos que confiem em nós e nos respeitem.  

Não queremos ser tratados como deficientes” 

(Fabien, Severine e Fábio, jovens com deficiência)  

 

Introdução 

A adolescência é um tempo de crescimento, um período de transição em que a 

criança se torna um adulto. Estas transições revelam-se gradualmente e são de natureza 

biológica, cognitiva, social e emocional (Steinberg, 2001). Os problemas que surgem 

nesta etapa, são desenvolvidos pela adaptação do adolescente aos novos desafios, como 

à adaptação às transformações do corpo, conquista de autonomia, construção de novas 

relações interpessoais, progressão académica, pertença a um grupo de pares, de se sentir 

útil para os outros e de se sentir valorizado perante a sociedade (Simões, 2007). 

 Os adolescentes movimentam-se numa série de contextos sociais, sendo a 

família, a escola e o grupo de pares envolvimentos privilegiados, pois são espaços de 

apoio, de diálogo acerca dos problemas que estão presentes na vida do adolescente 

(Simões, 2007). Se para os adolescentes sem deficiência ou limitações de participação, a 

adolescência é uma fase complicada, então para os adolescentes com necessidades 

educativas especiais (NEE)
1
 esta fase pode ser muito problemática, nomeadamente ao 

nível do contexto escolar. 

 O contexto escolar pode ser um envolvimento com muitos problemas e 

obstáculos para o adolescente com necessidades especiais, por exemplo, atitudes dos 

outros jovens e adultos perante a sua deficiência, as barreiras arquitectónicas, entre 

outros (Kaufman, 2005; Murray, 2002). Kaufman (2005) refere que a frequência numa 

escola regular pode também apresentar as seguintes vantagens: aprendizagem de 

                                                           
1
 As crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE) são aquelas que por exibirem condições 

particulares, podem precisar de serviços de educação especial durante o seu percurso escolar, de forma a 

potenciar o seu desenvolvimento académico, pessoal e socioemocional. (Correia, 2003) 
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competências sociais, académicas, possibilidade de conviver com outros adolescentes 

com e sem necessidades especiais. 

 A inclusão de alunos com necessidades especiais no ensino regular tem 

constituído uma reforma educativa internacional, sujeita a inúmeras controvérsias. 

Tanto as escolas como os professores são chamados a responder a todos os alunos, 

respeitando os princípios do acesso e da igualdade em educação (Wong, 2008). O 

mesmo autor refere ainda que os movimentos inclusivos têm defendido o direito dos 

alunos com necessidades especiais a serem educados em conjunto com os seus pares, 

assumindo que a inclusão permitirá a obtenção de resultados mais fortes no que diz 

respeito à cidadania e aos desempenhos académicos e sociais, contribuindo para um 

desenvolvimento de uma comunidade mais próxima. 

 

Adolescência 

 A adolescência é uma etapa de diversas transformações e desafios. Alguns dos 

problemas com que o adolescente se depara neste período, são uma adaptação aos novos 

desafios (Sprinthall & Collins, 1999).  

O principal objectivo dos adolescentes é descobrir e criar a sua própria 

identidade, pois neste período eles atravessam uma crise de identidade. Na procura 

dessa identidade, o jovem apresenta diversas atitudes, que servem para ele rever-se a si 

próprio no comportamento adoptado (Ericsson, 1963 cit in Gleitman, Fridlund & 

Reisberg, 2009). O adolescente forma a sua identidade através das diversas 

experiencias, nas relações familiares, com outros adultos e também com os seus pares, 

que possuem os mesmos valores, atitudes e pontos de referência. Este período é um 

desafio para o adolescente, pois nesta fase tem que se apresentar como um ser autónomo 

e ultrapassar vários conflitos. A identidade de um indivíduo é alcançada quando o 

sujeito adquire a capacidade de distinguir os seus pontos de referência, permitindo a 

organização da sua experiência (Silva & Gonçalves, 1995). 

Neste estádio, o adolescente encontra-se entre um conflito interno 

(transformações corporais e emocionais) e os requisitos do mundo exterior. Ao deparar-

se com este problema, o adolescente procura realizar uma adaptação, na qual 

desenvolve um pensamento crítico e diferentes relações interpessoais (Moscovici, 2003 

cit in Sergio, 2006). 
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A adolescência é um estádio no desenvolvimento humano caracterizado por 

transformações no Eu e no (s) Outro (s). O Outro é um ser organizador no decorrer das 

diversas transformações na vida de um adolescente (Cunha & Marques, 2009). As 

mesmas autoras referem que existem três dimensões para o Outro: o igual, o diferente e 

o complementar.  

O Outro, na dimensão de igual, está ligado a um equilíbrio, para uma procura 

entre o que é do Próprio e o que é do Outro. Esta fase está interligada ao grupo de pares, 

meio facilitador para a procura e consolidação da identidade do Próprio. O Próprio e o 

Outro estabelecem uma relação à procura de novos significados que os enriqueçam. O 

Outro, na condição de diferente, é baseado na diferença que existe entre o Eu e o Outro, 

o conflito de gerações ganha uma nova dinâmica, pois o adolescente tem necessidade de 

realizar as suas identificações. 

No período da adolescência, existem as diversas transformações corporais, o que 

leva a uma consolidação de uma imagem sexuada. Por isso, no final da adolescência 

existe uma complementaridade entre o Próprio e o Outro. O Outro como complementar, 

remete uma ligação entre o interior e o exterior, novo e o velho, conhecido e 

desconhecido. A complementaridade é a procura no Outro o que está em falta em si 

Próprio. 

O jovem adolescente apresenta necessidade de pertencer a um grupo de pares, 

ter um sistema de referências e admitir que existem muitas oportunidades reais na 

construção da sua identidade, os modelos de identificação e idealização são essenciais 

para que esta construção seja realizada de um modo saudável. Quando este objectivo é 

alcançado, os adolescentes tornam-se adultos saudáveis e empreendedores (Carnegie 

Corporation of New York, 1995). 

 Os envolvimentos (família, escola, pares) em que o adolescente se insere são 

muito importantes para que o jovem apresente vivências positivas. Os contextos 

socializadores promovem no adolescente experiências únicas, estabelecendo um diálogo 

de assuntos diversificados (Simões, 2005).  

 

Os Principais Contextos Socializadores 

 Os contextos sociais são essenciais para um desenvolvimento pessoal e social 

adequado. Cada envolvimento apresenta diversas influências, e estas quando são 
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relevantes contribuem para determinadas referências ao nível dos limites e 

oportunidades (Cairns, Cairns, Rodkin, & Xie, 1998 cit in Simões, 2007). 

 Os envolvimentos sociais que promovem estas influências nos adolescentes são 

a família, escola, amigos e comunidade. 

 

Contexto Familiar 

  A Organização Mundial de Saúde (O.M.S.) (1994, cit in Barros 2002) define 

família como um grupo, cujas interacções são baseadas na confiança, suporte mútuo e 

um destino comum. Relvas (1996) acrescenta que uma família é considerada uma 

unidade, indissociável e inseparável, é constituída por um conjunto de indivíduos que 

constroem entre si relações específicas e que concebem autonomia.  

Actualmente, o universo familiar envolve os pais, irmãos, avós e outros 

indivíduos sociais. A família pode ter diversas funções, estas podem ser de diferentes 

tipos, por exemplo, económicas, domésticas, de cuidados de saúde, recreação, 

socialização, afecto, auto-definição, educação (Gronita, 2008). 

A família é o ambiente principal de um adolescente. O envolvimento familiar 

pode fundamentar a adaptação ou a desadaptação, dependendo da qualidade das 

relações internas entre os membros familiares (Veloso & Matos, 2005), e do impacto 

que as mudanças ao longo do ciclo vital provocam nos diversos membros familiares 

(Relvas, 1996).  

 Segundo Rutter (1987) a relação familiar é fundamental para um bom 

desenvolvimento pessoal e social ao longo do ciclo vital. Alguns estudos afirmam que 

um bom envolvimento familiar entre pais e filhos é muito importante para a construção 

de um bom auto-conceito. (Vaz Serra, Firmino & Matos, 1987).  

 O período da adolescência parece afastar os adolescentes dos seus progenitores, 

tendo como causa a necessidade de uma maior privacidade e autonomia por parte dos 

jovens, e não por uma diminuição do afecto (Steinberg, 1998), mas apesar deste 

afastamento, o contexto familiar continua a ser o alicerce para que o adolescente 

demonstre atitudes e regras para tomar as melhores decisões ao longo da sua vida. Os 

pais têm influência em decisões para um longo período de tempo, por exemplo, 

económicos e religiosos (Simões, 2007), questões de segurança, problemas escolares e 

de saúde (Braconnier & Marcelli, 2000). Quando existe uma aproximação, a 
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comunicação entre pais e filhos é fundamental, porque permite a afirmação da 

individualidade, e permite uma identificação com os pais.  

 

Contexto Escolar  

 Na adolescência, existe a finalidade de encontrar um equilíbrio entre o pensar e 

agir individualmente e a procura de um grande número de relações sociais. Se este 

equilíbrio não existir, pode ocorrer lacunas na construção de identidade e isolamento 

social. 

 Bezerra e Pagliuca (2007) referem que a escola é um local de socialização, de 

interacção com as diferenças, isto é, para o adolescente a escola é uma mini sociedade, 

onde ele se prepara para situações de uma sociedade mais alargada. Neste sentido, o 

contexto escolar é o local onde se iniciam as relações entre os pares, e em que o 

adolescente vai colocar à prova as suas capacidades e competências sociais. Numa 

época em que a sociedade se torna mais exigente para os indivíduos e as suas famílias, a 

comunidade escolar é um dos locais centrais para promover a resiliência das crianças e 

jovens, para que possam desenvolver-se pessoalmente e socialmente de uma forma 

positiva (bem-estar e felicidade). O objectivo da educação deve ser formar indivíduos 

completos, capazes de evoluírem e adaptarem-se constantemente a mudanças impostas 

por uma sociedade em constante mutação.  

  A comunidade escolar coopera na aprendizagem e nos comportamentos 

pessoais e sociais (Eccles & Roeser, 1999), as crianças vivenciam diversos 

acontecimentos: interacção entre pares, competição, amizade, experiências de novas 

situações. A escola promove a auto-estima e auto-eficácia dos alunos, tendo influência 

na relação entre os pares através de regras e de uma cultura de escola (Lisboa, 2005). 

 

Relação com os pares 

 As relações com os pares iniciam-se no contexto escolar, os amigos e os pares 

são muito importantes no período da adolescência, pois há uma reciprocidade de 

sentimentos, identidades e interesses comuns (Sprinthall & Collins, 1999), os 

adolescentes comparam as suas habilidades com os seus pares, com o conhecimento de 

si próprio e dos outros, surge a critica a si mesmo e aos outros. Ao identificar-se com 

vários indivíduos, o jovem adolescente enfrenta com facilidade as modificações no seu 
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corpo, pois os seus amigos estão a suportar os mesmos desafios (Bezerras & Pagliuca, 

2007).    

 A formação de um grupo tem por base a capacidade de cada indivíduo, 

classificar, categorizar, nomear, rotular ou dividir (Harris, 1995, 1999 cit in Batista & 

Enumo, 2004), ao apresentar esta capacidade o indivíduo forma o seu grupo, e estes 

podem ser caracterizados por um conjunto de jovens com idades, necessidades e 

interesses semelhantes, que passam muito tempo juntos (Fonseca, 2002).  

 

A aceitação dos pares 

 Os pares apresentam uma importância fundamental para a construção da 

personalidade do adolescente, e por isso ser aceite pelos pares é indispensável para o 

bem-estar do adolescente. A simpatia, o aspecto físico e a boa reputação entre os outros 

são condições favoráveis para a inclusão dentro de um grupo (Simões, 2005). A 

aceitação entre os pares contribui para a valorização pessoal e social do adolescente. A 

não-aceitação por parte do grupo de pares pode ter consequências ao nível dos sintomas 

de mal-estar e sentimentos de valor pessoal (Oldenberg & Kernes, 1997). 

 Oliveira (1999) efectuou um estudo, que demonstrou que a estabilidade de um 

adolescente está intimamente relacionada com a sua interacção com os grupos. Assim, 

os indivíduos que são populares entre os pares, apresentam uma boa aptidão social e 

uma boa auto-imagem. Por outro lado, os adolescentes rejeitados pelos colegas mostram 

problemas a nível familiar, social, escolar. A rejeição por parte dos pares apresenta um 

choque maior nas raparigas do que nos rapazes, nomeadamente a nível de valorização 

social (O`Brien & Bierman, 1988). 

 

A amizade 

 O conceito da amizade apresenta diversas fases, desde a aquisição até ao 

afastamento, sofre transformações e varia com a personalidade das pessoas e com as 

relações interpessoais (Roberto, 2004 cit in Morato, Matias & Proença, 2005). Os 

mesmos autores referem que existem cinco fases no desenvolvimento de uma amizade: 

familiaridade com outra pessoa, construção de uma relação, consolidação da amizade, 

deterioração da proximidade, dissolução da relação. A mudança de fases é 

acompanhada por transformações das estratégias de comunicação e dimensão das 

interacções. A deterioração da relação pode ter como causa um aumento das 

divergências ao nível dos interesses comuns.  
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 As amizades são fundamentais para o desenvolvimento social da criança e 

adolescente, segundo Hartup (1996) é necessário a experiência de relações “horizontais” 

estas podem ser definidas como relações com pessoas que possuem o mesmo 

conhecimento e poder social. 

 Dentro de um grupo de pares, surgem as verdadeiras relações de amizade, 

baseadas em valores como a honestidade, conhecimento de si próprio e dos outros, 

tendo como finalidade obter uma satisfação relacional (Cordeiro, 2006). O mesmo autor 

refere que quando se mostra os verdadeiros sentimentos aos outros, apresenta-se uma 

percepção mais clara dos próprios pensamentos e emoções. 

 As amizades podem aumentar as capacidades cognitivas e sociais (Bishop, 

Jubala, Stainback & Stainback, 1999), proporcionam ao indivíduo protecção, apoio, 

bem-estar, e desenvolvem as interacções sociais e as capacidades académicas (Bishop et 

al, 1999 cit in Teixeira & Kubo, 2008). Os benefícios da amizade são por vezes 

esquecidos pelos pais e professores, porque estes atribuem uma maior relevância às 

competências académicas (Bishop et al, 1999). A amizade tem como objectivo 

proporcionar segurança extra familiar, para que haja uma exploração dos 

comportamentos sobre ele próprio, pares e ambiente. (Rubin, 2004 cit in Bonomo, 

Garcia & Rossetti, 2009) 

 Cordeiro (2006) efectuou um estudo sobre a aparência física e amizade íntima na 

adolescência e concluiu que as relações de amizade são influenciadas pelo sexo. Em 

ambos os sexos, é dado igual valor às relações com o sexo feminino, isso pode estar na 

origem das raparigas valorizarem sentimentos e ideias comuns, e os rapazes procurarem 

afirmar a sua masculinidade. 

 Um estudo, Health Behavior in School-aged Children, desenvolvido pelo 

projecto aventura social em colaboração com a O.M.S., concluiu que na interacção entre 

os pares, os rapazes referem que têm mais amigos, e as raparigas dizem que têm mais 

amigas. Quanto ao tempo livre, o mesmo estudo refere que os rapazes estão mais tempo 

com os amigos após o período lectivo do que as raparigas (Matos, Simões, Tomé, 

Gaspar, Diniz, 2006). 

 Actualmente, os estudos sobre a adolescência começam a focar-se na capacidade 

dos adolescentes para estabelecerem amizades íntimas e o seu auto-conceito (Cordeiro, 

2006). Deste modo, Cordeiro (2006, p.509) define intimidade como “uma relação 

emocional caracterizada pela concessão mútua de bem-estar, pelo consentimento 
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implícito para revelação dos assuntos privados, podendo envolver a esfera dos sentidos 

(toque, proximidade do corpo…) e pela partilha de interesses e actividades comuns”. 

 

A influência dos grupos de pares 

 Os grupos de pares têm funções diversificadas: (a) autonomia; (b) identidade; (c) 

transmissão de valores de referência; (d) relações interpessoais; (e) auto-estima e 

segurança (Lutte, 1988). 

 O grupo de pares pode influenciar os jovens que fazem parte deste conjunto, esta 

influência pode ser realizada por diversos factores: Género – o género feminino é mais 

influenciado do que o género masculino (Coleman, 1985 cit in Simões, 2007); Idade – a 

adolescência é o período em que existe uma maior passividade; (Coleman, 1985 cit in 

Simões, 2007) Comportamento – alvo – os jovens são mais susceptíveis de serem 

influenciados para comportamentos pro-sociais do que anti-sociais (Schaffer, 1994 cit in 

Simões, 2007); Estatutos do grupo – os grupos com um estatuto mais baixo são mais 

influenciáveis do que os grupos com um estatuto mais elevado (Pérez, 1994 cit in 

Simões, 2007); Relações de adultos e jovens serem quase inexistentes – a deterioração 

das relações entre os adolescentes e adultos, tem como consequência que os jovens se 

conformem com as normas do grupo (Shaffer, 1999 cit in Simões, 2007). 

 A influência pode apresentar-se em diversas formas: (a) reforço – os grupos 

através dos seus reforços pode contribuir para eliminar ou fortalecer um determinado 

comportamento; (b) modelagem social – o grupo serve de referência a determinados 

comportamentos; (c) comparação social – os jovens obtêm informações acerca da sua 

personalidade, quando comparam os seus comportamentos com os dos seus colegas; (d) 

agentes de persuasão – os grupos podem ser bastante persuasivos, de modo a 

transformarem os comportamentos dos jovens; (e) pressão normativa – os pares são 

potentes agentes de pressão, para o adolescente aceitar as normas do grupo (Shaffer, 

1994 cit in Simões, 2007). 

 

Adolescentes com NEE 

 A adolescência é um período de desafios para o adolescente. Além dos desafios 

próprios deste período, o jovem com NEE encara desafios suplementares na conquista 

da sua autonomia e identidade (Canha, 2009). Os adolescentes com NEE têm as 

mesmas dificuldades emocionais e afectivas do que os jovens sem NEE, as questões 
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emocionais e afectivas são fundamentais para uma boa auto-imagem e auto-estima. 

Estes jovens, ao longo da adolescência, convivem entre sentimentos ambíguos, como 

por exemplo, a rejeição e a protecção familiar, a inclusão e a separação, estes dilemas 

podem dificultar a vivência dos adolescentes neste período (Montanari, 1999), e 

contribuir para uma instabilidade ao nível emocional e afectivo. 

  O jovem com NEE, pode apresentar dependência para realizar as actividades da 

vida diária, isto pode promover sinais de desilusão e vulnerabilidade. Estes sentimentos 

levam a que o adolescente apresente uma frustração na relação com os outros e baixa 

auto-estima (Power & Orto, 2004). Anderson e Clark (1982) realizaram um estudo 

sobre os adolescentes com deficiência e concluíram que estes jovens que são 

dependentes dos outros mostram solidão e apresentam dificuldade na mudança da 

escola para a vida profissional. 

 Um corpo diferente é um corpo estigmatizado pela desigualdade social, pois a 

sociedade é pouco sensível à heterogeneidade corporal. Na sociedade actual, a aparência 

física e as competências psicomotoras são muito valorizadas, e são importantes como 

factores na popularidade dos adolescentes, por exemplo, os jovens com deficiência 

motora têm menos níveis de participação em actividades com outros adolescentes, esta 

limitação é mais relevante na adolescência, porque neste período os adolescentes 

passam mais tempo com os amigos.  

 Sérgio (2006) efectuou um estudo sobre a percepção do suporte social dos 

adolescentes com e sem deficiência motora. A autora referindo Campos (2003) 

menciona que os adolescentes com deficiência motora necessitam de um auto-

conhecimento para reconhecerem os indivíduos que fazem parte do seu suporte social, 

caso contrário, o jovem com deficiência motora poderá apresentar dificuldades em 

reconhecer os intervenientes do seu suporte social. Este estudo conclui que ao nível da 

percepção do suporte social (amigos, mãe, pai, amigos e professores), os jovens com 

deficiência motora percepcionam um menor suporte social, na dimensão dos amigos e 

dos pais, do que os adolescentes sem deficiência motora. As diferenças são inexistentes 

na dimensão dos professores.  

 Um estudo realizado por Skar (2003) revelou que os adolescentes com 

deficiência motora têm consciência que a sua deficiência pode ser um obstáculo para a 

interacção com os seus pares, uma vez que existem barreiras arquitectónicas e 

atitudinais. Estas barreiras têm como consequência o isolamento, querendo passar 
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despercebidos os jovens com NEE interagem com crianças mais novas ou adultos, pois 

por parte destas não são alvos de insultos. 

 Heiman e Margalit (1998), segundo um estudo que efectuaram, referem que os 

jovens com deficiência têm mais tendência para apresentarem sentimentos de solidão e 

de depressão. Morier, Boisvert, Loranger e Arcand (1996) mencionam que a 

discriminação contribui para uma menor participação social dos jovens com deficiência.  

 

Relação com os Pares 

 Como foi dito anteriormente, os pares contribuem para a construção da 

identidade, o adolescente na relação com os seus pares partilha vivências e experiencias 

que são a base para futuras relações. 

 A construção da identidade realiza-se a um nível restrito (interacções 

individuais), e a um nível alargado (envolvimento social, cultural, governamental) 

(Sherill, 1998, cit in Resende, 2006). Mas a construção da identidade fica mais difícil, 

quando na adolescência, existe uma deficiência, pois põe em causa a aceitação dos pares 

ao jovem com deficiência.  

 

A aceitação dos pares 

 A escola pode ser um local perturbador para o adolescente com NEE, pois ele 

depara-se com problemas atitudinais dos outros adolescentes e com barreiras 

arquitectónicas (Kaufman, 2005). Na escola, o adolescente com NEE experimenta 

novos estímulos e vivências com a comunidade escolar, nomeadamente com os seus 

pares. As novas experiências são muito importantes para o desenvolvimento 

psicossocial e para a sua própria identidade.   

 As relações interpessoais com os amigos adquirem maior relevo nos 

adolescentes com NEE, devido à sua deficiência, pois eles têm a possibilidade de serem 

rejeitados pelos pares sem NEE (Murray & Greenberg, 2006). 

 A aceitação dos pares é muito importante porque através desta, os adolescentes 

com deficiência podem começar a encarar a vida e a deficiência de forma diferente, 

porque provavelmente estão aptos para enfrentar a sua ansiedade sobre a deficiência 

(Prumes, 2007). Um estudo conduzido por Hendrickson et al (1996 cit in Beckett, 2009) 

indica que os alunos sem NEE estão dispostos a desenvolver relações de amizade com 

os seus pares com NEE. As principais barreiras apontadas ao desenvolvimento de 
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amizades com alunos com NEE aludem a sentimentos de incompetência, desconforto, 

ansiedade face à hipótese de poderem ser “gozados” pelos pares e medo de não serem 

aceites pelo seu próprio núcleo de amigos se existir um relacionamento com os alunos 

com NEE. 

 As interacções sociais e as amizades não devem ser impostas, mas o 

desenvolvimento destas pode ser encorajado, pois os colegas podem ser os grandes 

impulsionadores para uma verdadeira inclusão. Um estudo realizado por Wong (2008) 

indica que a inclusão não promove automaticamente um maior número de contactos 

sociais e amizades entre alunos com e sem NEE.O mesmo autor refere que recorrendo a 

estratégias adequadas e existindo facilitação por parte dos adultos, estas poderão ser 

eficazes na promoção de interacções e mudanças de atitudes perante pessoas com NEE. 

 Alguns alunos reclamam o direito dos seus pares com NEE estarem incluídos 

numa sala de aula regular. Uma forma comum de defesa dos pares é a reacção ao abuso, 

a intervenção de forma activa. Outra poderá ser mais proactiva, com os pares a defender 

que as necessidades dos alunos com NEE devem obter resposta através de programas 

educativos adequados. Nenhum aluno sugere que os pares com NEE devam estar em 

qualquer lugar que não a sala de aula regular. Não mencionam espaços segregados e 

indicam que estes alunos têm o direito de trabalhar ao seu próprio ritmo. Acreditam, 

igualmente, que também é sua responsabilidade apoiar os pares com NEE nas suas 

tarefas (ElZein, 2009). 

 Díaz, Rodriguez e Martinez (2008) refere se um docente responder, 

frequentemente, de forma diferenciada a um aluno com NEE, os restantes alunos 

começarão a ver este aluno como diferente. Tal atitude poderá resultar num menor 

número de amizades e, possivelmente, em comportamentos abusivos. Se um professor 

aceitar genuinamente um aluno com NEE, mais facilmente os seus pares o farão, 

procurando conhecê-lo e aceitá-lo também. Em ambos os casos, os alunos comportam-

se de acordo com o que observam nos pares e nas figuras de referência/autoridade. 

 Os resultados de alguns estudos (Vignes, Coley, Grandjean Godeau, & Arnaud, 

2008) mostram que os alunos das escolas regulares têm amigos com NEE. Demonstram, 

igualmente, que quando se promove a comunicação em todos os aspectos da vida 

escolar, as relações de amizade tendem a aumentar/fortalecer-se. O inverso acontecerá 

quando as estruturas tentarem separar alunos com base em diferenças ao nível das suas 

capacidades. 
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 Alguns estudos têm concluído que os adolescentes que estão incluídos em 

escolas regulares apresentam relações satisfatórias com os seus pares, sentindo-se 

menos sozinhos (Margalit, 2004), mas apesar de terem interacções com os seus pares, 

os jovens com NEE desfrutam de menos relações sociais e com menor afectividade do 

que os jovens sem NEE (Murray & Greeberg, 2006). Por isso, os jovens com NEE, 

mostram um desajustamento ao nível académico e social, interligados com sentimentos 

de solidão. As poucas interacções sociais que o jovem com NEE demonstra, estão 

fundamentadas pelo facto de o adolescente apresentar dificuldade em ter relações 

interpessoais aceitáveis, e sentimentos de frustração e insatisfação (Power & Orto, 

2004). 

 Morier et al (1996), realizaram um estudo com indivíduos com limitações 

físicas, e concluíram que as incapacidades físicas afectam as interacções sociais, as 

atitudes discriminatórias são uma dificuldade na participação social das pessoas com 

deficiência. Na adolescência a imagem corporal está em foco, o reconhecimento do seu 

corpo aliado às suas alterações físicas visíveis, podem provocar alguma revolta, tendo 

como consequência um desajustamento social, especialmente na interacção com os 

pares (Pavri & Monda-Amaya, 2001) 

 Um estudo efectuado por Maras e Brown (2000, cit Wong, 2008) aponta para 

uma resposta negativa na interacção com os indivíduos com NEE. Os dados indicam 

que as crianças se sentem desconfortáveis em relação aos pares com NEE, quando não 

são informadas acerca da natureza das suas dificuldades. O conhecimento acerca da 

natureza das NEE por parte dos alunos sem NEE pode contribuir para eliminar as 

barreiras e as concepções erradas sobre os colegas com NEE. Esta informação pode 

também ajudar os alunos a desenvolverem empatia e a ter expectativas diferenciadas 

dos estudantes com NEE. No decorrer das interacções sociais, é desejável que os alunos 

com e sem NEE adquiram um conjunto de regras e competências acerca da relação com 

o outro. A cooperação entre os alunos deve contribuir para uma satisfação mútua, e 

consequentemente resultados positivos neste âmbito.  

Num estudo efectuado por Al- Yagon e Mikulincer (2004) com o objectivo de analisar 

as características das relações de crianças em idade escolar com e sem dificuldades de 

aprendizagem (D.A.), verificou-se que os alunos com D.A. apresentam ansiedade e 

insegurança na interacção com os pares. Rojas (2006) efectuou um estudo semelhante, 

mas acerca das interacções de crianças com Síndrome de Down, e os seus pares. Para 

efectuar este estudo, categorizou as interacções sociais em dois alunos com Síndrome de 
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Down. Durante a observação, observou que estes alunos não tinham um comportamento 

social adequado. No intervalo das aulas, não interagiam com os seus pares. Neste estudo 

verificou-se também que as interacções entre os alunos com comportamentos atípicos e 

típicos têm uma duração muito curta. Os alunos com comportamentos atípicos não têm 

qualquer interacção entre si, por vezes isolam-se e não estabelecem contacto com os 

pares. Os pares sem comportamentos atípicos não tentam realizar qualquer tipo de 

interacção, e por isso os alunos com NEE não apresentam qualquer tipo de iniciativa 

para uma interacção com os seus pares. 

Para todos os adolescentes, é muito importante ter amigos, mas o “ter amigos” nos 

adolescentes com NEE é uma conquista diária, ser aceite pelos outros sem NEE é uma 

vitória e como refere Mitja, uma jovem com deficiência “temos de aceitar-nos uns aos 

outros não importa a nossa aparência, o que sabemos, o que conseguimos ou não fazer. 

A nossa sociedade tornar-se-á mais igualitária.” 

 

A violência entre os pares 

 Como as interacções sociais entre os jovens com e sem NEE, por vezes não são 

satisfatórias, consequentemente surge o bullying que afecta os indivíduos com NEE. A 

sua condição especial torna-os alvos fáceis para os agressores sem NEE. O adolescente 

mais vulnerável é o centro de agressões verbais ou morais por parte dos pares.  

 O bullying pode ser traduzido por “intimidação”, ou seja é um comportamento 

de intimidações e de ameaças. Os autores Smith, Cowie, Olafsson & Liefoghe (2002) 

realizaram um estudo para a definição de bullying, em diversos países. No Japão, o 

termo bullying foi designado por, ijime (agressividade relacional). Na Itália, o bullying 

foi definido por prepotenza e violenza (agressões físicas). 

 Em Portugal, o conceito bullying foi defendido por abuso. No estudo da Health 

Behavior in School- aged Children, o bullying foi traduzido por provocação (Matos et 

al, 2006). 

 A O.M.S., num relatório de 2002, declarou que a violência deve ser encarada 

como um problema de saúde pública, assim todos os países devem fomentar a 

prevenção primária para a violência na sociedade (Martins, 2007). Neste sentido, nos 

últimos anos, têm-se intensificado os estudos científicos do bullying. O bullying ou 

maus tratos entre pares pode ser considerado como comportamentos agressivos entre 

pares, onde o (s) mais (s) forte (s) violenta sistematicamente um companheiro indefeso. 
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 Os estudos sobre os maus tratos entre pares relatam que: (a) o sexo masculino 

tem uma maior incidência no processo de bullying (Martins, 2003; Olweus, 1999); (b) 

os alunos mais novos, envolvem-se mais frequentemente em situações de bullying 

(Smith, Madsen & Moody, 1999); (c) o tipo de bullying mais frequente é o bullying 

verbal (Whitney & Smith, 1993); (d) as escolas são o local onde ocorrem mais 

comportamentos de bullying (Pereira, 2002). 

 

Promoção para as Interacções entre os Pares 

 Ao longo dos tempos, foi crescendo a necessidade de promover a socialização 

nas pessoas com deficiência, e de avaliações psicológicas para identificar os deficits 

psicológicos ou os problemas de comportamento que podem coabitar com a deficiência. 

 Os profissionais de saúde mental apresentam uma grande preocupação acerca da 

consequência do funcionamento social e atitudes face à deficiência na melhoria da 

qualidade de vida da pessoa com deficiência. 

 É fundamental uma intervenção o mais precocemente possível, no sentido de 

prevenir desajustamentos emocionais e desenvolver aptidões sociais para uma melhoria 

ao nível das interacções sociais com os seus pares. 

 Os diversos estudos sugerem que o contacto social com as crianças com NEE 

constitui um importante factor na modelação das atitudes. Vários autores têm estudado 

procedimentos que promovam o aumento das interacções entre os indivíduos com 

comportamentos atípicos e os seus pares típicos.  

 Para promover o crescimento das interacções, Nikopoulos e Keena (2004) 

utilizaram a imitação de comportamentos sociais, visualizados em cassetes de vídeo. Os 

resultados deste estudo mostram que a visualização das cassetes, aumentou as 

interacções sociais entre as crianças com desenvolvimento atípico e típico.  

Martins & Silva (2007) realizaram um estudo com crianças com deficiência entre os 6 e 

14 anos, cujos objectivos eram: contribuir para terminar com as barreiras atitudinais, 

estimular a criatividade das crianças. Nesta investigação, as autoras observaram vários 

alunos com deficiência, e concluíram que muitos alunos com NEE, sofriam da 

indiferença dos alunos sem deficiência. Mas após o trabalho das autoras com a escola, 

através de actividades para inclusão das crianças com deficiência, estas começaram a ter 

aceitação por parte da comunidade escolar. 
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 Ribela, Reis & Gioia (2009) com base nos estudos de Del Prette e Del Prette 

(2006) realizaram um procedimento de treino de interacção social, entre jovens com 

desenvolvimento atípico. O procedimento deste estudo foi efectuado em quatro fases: 

(a) construção da folha de registo; (b) avaliação inicial; (c) preparação do professor; (d) 

avaliação final. Os resultados desta investigação indicaram que o procedimento teve 

efeitos benéficos nas interacções sociais. 

 Deste modo, Canha & Neves (2008) com vários parceiros sociais elaboraram um 

programa de Treino de Competências Pessoais e Sociais (TCPS) adaptado para pessoas 

com deficiência. O TPCS é um programa de intervenção com três componentes: (i) 

consciência pessoal e social; (ii) comportamento social observável; (iii) planeamento e 

estratégia. 

 As várias componentes são constituídas por diversas áreas e subáreas, estas 

abrangem actividades que compreendem a promoção de habilidades e objectivos 

específicos. Apesar do planeamento das actividades deste programa serem 

direccionados para os jovens com deficiência, as diversas componentes podem ser 

trabalhadas por vários grupos de diversas idades e em diversos contextos. Assim, as 

actividades devem ser adaptadas às diversas necessidades, características e interesses 

dos jovens. A aquisição de competências sociais (competências interpessoais, 

académicas e de trabalho) é de extrema importância na maturação e no desenvolvimento 

social da criança e adolescente. 

 

Inclusão 

 Os países desenvolvidos atingiram um objectivo muito importante para a 

sociedade actual, o da escolaridade obrigatória. O acesso universal à educação tem 

como consequência, que os grupos escolares apresentem uma enorme heterogeneidade e 

diversidade. Deste modo, a sociedade tem que desenvolver uma consciência conjunta de 

que a escola tem que adaptar-se às diferenças da sua população (Morgado, 2004). 

 Esta questão suscita que a comunidade escolar deve assumir, que a 

heterogeneidade implica que os alunos são diferentes a nível dos saberes, experiências, 

enfim, cada aluno é único com uma história de vida singular, e por isso a escola deve 

ser uma instituição competente para compreender a diferença, pois todos os alunos são 

diferentes entre si. 
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 Actualmente, a sociedade civil impõe que a escola: (a) seja para todo o universo 

estudantil; (b) haja uma permanência cada vez maior dos alunos na escola; (c) que a 

escola além da implementação do desenvolvimento curricular, realize com os seus 

alunos um desenvolvimento pessoal e social; (d) não apresente qualquer tipo de 

discriminação com os seus alunos (Capucha, 2008). 

 Correia (2003) criou um modelo de atendimento à diversidade (MAD), sendo 

este constituído por quatro componentes: 

1. Conhecimento: do aluno - os interesses, as capacidades, as necessidades de cada 

aluno e dos contextos naturais – onde o aluno interage para formar a sua 

personalidade. 

2. Planificação: a planificação pode ser efectuada ao nível do projecto educativo de 

escola, ano de escolaridade ou do plano educativo individualizado. 

3. Intervenção: a intervenção deve ter por base as necessidades e características dos 

alunos, ambiente onde ele está inserido e objectivos curriculares adequados a 

cada um dos alunos. A intervenção deve reunir três fases: preliminar, 

compreensiva e transicional. 

4. Reavaliação: a reavaliação realiza-se para se efectuar um ajuste nos objectivos 

delineados na avaliação. 

 

 

 

 

 
Aluno        Ambiente de        Colaboração                     Preliminar               Transicional        Avaliação          

                Aprendizagem                     
 Interdisciplinaridade         Compreensiva                  Co- Responabilização 

Figura 1.1 – Modelo de Atendimento à Diversidade (adaptado de Correia, 2003, p.25) 

 

 As crianças com NEE quando entram na escola, também possuem um conjunto 

de características, capacidades e necessidades, nas quais a escola tem que dar atenção 

para maximizar o potencial destas crianças (Correia, 2003). A escola que apresenta uma 

verdadeira inclusão proporciona qualidade de vida a todos os seus alunos, isto é,  

apresenta aos estudantes a oferta educativa em função das necessidades de cada 

indivíduo (González, 2003), valoriza a heterogeneidade da população escolar, e acredita 

CONHECIMENTO PLANIFICAÇÃO    INTERVENÇAO   AVALIAÇÃO 
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que todos os alunos podem aprender e dar um contributo activo à sociedade (Capucha, 

2008). 

 

Breve História da Inclusão 

 Ao longo dos anos, as escolas e os agentes educativos têm “caminhado “ em 

direcção à inclusão. Em Portugal nos anos 70, aceitava-se que as crianças com NEE 

ligeiras fizessem parte das classes regulares e conseguissem sucesso escolar. Em 1986, 

o sistema educativo apresentava condições para que todas as crianças com NEE fossem 

integradas nas escolas regulares das suas residências. Will (1986) refere que estas 

condições foram divulgadas na Regular Education Iniciative (REI), que pretendia que as 

classes regulares fizessem as adaptações necessárias para que todos os alunos 

apresentassem sucesso nas diversas aprendizagens.  

 Nos Estados Unidos, em 1986, através de um estudo nacional, verificou-se que 

as pessoas com deficiência, apesar da legislação acerca da educação das pessoas com 

NEE, eram as que tinham o mais baixo nível económico e de escolaridade. Estes 

indivíduos tinham uma menor participação em actividades sociais do que as pessoas 

sem deficiência (Harris, 1986, cit in Florian, 2010). 

 Portugal, em 1991, publica o Decreto-Lei 319/91 de 23 de Agosto, que 

determina o regime educativo especial. Com este regime, as escolas têm que realizar as 

adaptações necessárias no processo ensino-aprendizagem dos alunos com NEE. Em 

1994, na Conferência Mundial sobre NEE: Acesso e Qualidade, foi celebrado a 

Declaração de Salamanca. A Declaração de Salamanca (1994,p.8-9) decretou que “as 

crianças e jovens com NEE devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se devem 

adequar através duma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas 

necessidades” e “ as escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem 

os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando 

comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a 

educação para todos; além disso, proporcionam uma educação adequada à maioria 

das crianças e promovem a eficiência, numa óptima relação custo-qualidade, de todo o 

sistema educativo.”.  

 No Congresso Internacional sobre Educação Especial realizado em Birmingham, 

no ano de 1995, criou-se um movimento para a educação inclusiva, sendo o objectivo 

central reorganizar as escolas regulares para que estas sejam capazes de responder às 
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necessidades das crianças (González, 2003). Actualmente, a Europa tem como objectivo 

estabelecer uma verdadeira inclusão para os alunos que necessitam de um 

acompanhamento especializado, ao nível do ensino especial, ao proporcionar 

professores de apoio, materiais e equipamentos. Durante algum tempo, em Portugal, 

realizou-se uma fraca resposta educativa às NEE, “tratou-se de conceber a exclusão 

como um problema individual (dificuldades psicológicas ou mentais de aprendizagem), 

de natureza essencialista (o problema é tido como intrínseco aos alunos com NEE, em 

vez de ser equacionado na relação das crianças com os seus pares e com o meio 

escolar) e monolítico, isto é, as diversas dificuldades de aprendizagem eram tratadas 

no mesmo quadro institucional e político.” Capucha (2008, p.6). 

 

Educação Inclusiva 

 A inclusão das crianças e adolescentes com NEE, é fundamental para uma boa 

qualidade de vida e para uma melhoria na interacção social, Rodrigues (2007, p.14) 

refere que a Educação Inclusiva (E.I.) é um “modelo educacional que promove a 

educação conjunta de todos os alunos independentemente das suas capacidades ou 

estatuto socioeconómico. A E.I. tem por objectivo alterar as práticas tradicionais, 

removendo as barreiras à aprendizagem e valorizando as diferenças dos alunos”, por 

isso existem várias razões para promover a E.I. (Costa, 2000): 

 Suporte emocional – A interacção social entre alunos com e sem deficiência, é 

um meio para promover a regularização de comportamentos. Ao longo deste 

convívio, existe a construção de laços afectivos muito importantes para o 

desenvolvimento da personalidade dos alunos com deficiência. 

 Suporte social e instrucional – os pares podem funcionar, como suporte social 

(circulo de amigos, vizinhança, comunidade local…) ou como um suporte 

instrucional (aprendizagem cooperativa, modelação…). 

 Cooperação criança-criança – a aprendizagem activa e o trabalho cooperativo é 

muito importante para a regulação dos comportamentos e das aprendizagens. 

 Cooperação criança-criança e mediação do professor – a mediação do professor 

é fundamental para que as crianças se ajudem mutuamente. 

 Cooperação e organização da sala de aula – a organização e funcionamento da 

sala de aula devem ter por base o respeito mútuo, pela aceitação e compreensão 

das necessidades do outro, por um processo dinâmico onde o aluno se sente 
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participante na gestão dos comportamentos na sala de aula e na determinação 

dos próprios objectivos de aprendizagem. 

 De acordo com Ainscow (1999) uma escola inclusiva e eficiente tem que estar 

assente num modelo alternativo a práticas que se apresentem centradas nas 

“dificuldades” dos alunos. A inclusão de alunos com NEE no ensino regular tem 

constituído uma reforma educativa internacional, sujeita a inúmeras controvérsias. 

Tanto as escolas como os professores são chamados a responder a todos os alunos, 

respeitando os princípios do acesso e da igualdade em educação. A abolição das 

barreiras de aprendizagem para a Educação Inclusiva é o processo de acompanhamento 

do estudante, para ele poder ultrapassar as barreiras que a aprendizagem lhe coloca 

(Rodrigues, 2007). 

 A Educação Inclusiva sugere uma educação de qualidade para todos, aceita e 

enaltece a diferença. No modelo inclusivo, o aluno é visto com um todo, o seu 

desenvolvimento apresenta três níveis: académico, socioemocional e pessoal (Correia, 

2003). 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Modelo Adoptado pela Inclusão - Correia (2003, p. 22) 

 

 Neste modelo, os alunos devem ter apoio nas classes regulares, mas quando a 

situação o exija, este acompanhamento pode ser efectuado fora destas classes. Dando 

ênfase ao acompanhamento nas classes regulares, os proponentes da inclusão referem 

que os alunos com deficiência, quando incluídos na sala de aula regular, adquirem 

ganhos educativos e sociais significativos (Pivik; Mccomas & Laflame, 2000) 

Mastropieri & Scruggs (2000 cit in Morgado, 2003) referem que no processo de 

inclusão e quanto ao apoio na sala de aula, deve-se considerar:  
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 Após uma avaliação minuciosa e dependendo das dificuldades dos alunos, pode 

ser necessário proceder a respostas educativas fora da classe regular; 

 A classe regular pode ser estigmatizante, devido a processos de gestão e 

funcionamento; 

 Os professores do ensino regular, por vezes não se sentem com formação para 

realizar um acompanhamento aos alunos com NEE; 

 As classes regulares podem não possuir as adequações essenciais face às 

diversas dificuldades apresentadas pelos alunos. 

 

Professores, Currículos e Sucesso 

 Numa reflexão da escola inclusiva, é obrigatório reflectir também no papel do 

professor, pois um professor com formação e motivado é preponderante para uma 

educação de qualidade (Council for Exceptional Children, 2000 in Morgado, 2003). A 

European Agency for Development in Special Needs Education (2003) refere que a 

Educação Inclusiva depende do acompanhamento dos professores na sala de aula, mas 

esse apoio está directamente ligado à sua formação, valores, atitudes e factores externos 

à escola. Os professores são os responsáveis de apresentarem uma resposta à 

heterogeneidade dos alunos e organizar o currículo de acordo com as necessidades de 

todos os alunos. 

 O Council for Exceptional Children (2002, cit in Morgado, 2003) refere que a 

formação de professores e a discrepância que existe entre os modelos de formação de 

professores do ensino regular e do ensino especial é uma área fragilizada na qualidade 

da educação de crianças com NEE, é necessário que as diversas escolas de formação 

estimulem os aspectos curriculares no ensino diferenciado e as equipas de professores 

apoiem o desenvolvimento profissional (Holloway, 2000). Deste modo Stowitscheck, 

Cheney & Shwartz (2000) cit in Morgado (2003) expõem que na formação inicial de 

professores, deveria existir uma parte prática, recorrendo a pequenos estágios nas 

escolas. 

 Após a formação, o objectivo do professor do ensino especial é realizar um 

trabalho com as crianças com NEE, sem os estigmatizar perante as outras crianças. Mas 

torna-se um objectivo difícil de atingir, pois o sistema escolar está concebido para que 

nas escolas prevaleçam duas categorias: os que não necessitam de um acompanhamento 
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por parte do professor do ensino especial e aqueles que usufruem desse 

acompanhamento (Florian, 2010). 

 A escola, ao formular o currículo deve delinear objectivos mínimos e 

salvaguardar que estes sejam alcançados, não deve previamente projectar fixação de 

metas, pois a escola tem como tarefa a estimulação do conhecimento, e cada aluno 

alcançará os objectivos de acordo com as suas capacidades (Rodrigues, 2001). Numa 

escola inclusiva, existe uma gestão flexível do currículo, pois há a introdução de 

adaptações para o fácil acesso aos diversos conteúdos escolares. Estas adaptações 

podem ser os vários equipamentos e materiais adequados, bem como, as diferentes 

estratégias e métodos de ensino.  

 A European Agency for Development in Special Needs Education (2005) refere 

que no 2º e 3 º ciclo, a inclusão apresenta diversos problemas ao nível do currículo, 

devido à organização por disciplinas de complexidade crescentes e as diversas 

organizações escolares. Estes problemas são fortalecidos com as lacunas relacionais 

existentes entre os alunos com NEE e os seus pares. Correia (2003) refere que o 

currículo tem que ser um processo contínuo, prevendo adaptações centradas na 

interacção aluno/ambientes de aprendizagem, sejam estes académicos, socioeconómicos 

e físicos.  

 Um estudo efectuado pela European Agency for Development in Special Needs 

Education, em 2005, refere que a educação inclusiva pode ser melhorada se existir um 

ensino cooperativo
2
, pois este ensino tem como objectivo apoiar o aluno sem o tirar da 

classe regular, promovendo um sentimento de pertença e uma melhoria na sua auto- 

estima. O ensino cooperativo também consiste em combater o isolamento do professor, 

porque os professores podem aprender em conjunto. A educação inclusiva também pode 

evoluir positivamente numa aprendizagem cooperativa
3
, apresentando-se eficaz na 

aprendizagem e desenvolvimento socioemocional dos alunos. 

Este mesmo estudo refere que a resolução cooperativa de problemas
4
 é um dos outros 

factores que contribui para uma melhor educação inclusiva, pois as regras da sala de 

aula são elaboradas por todos os elementos da turma. Para uma boa educação inclusiva, 

                                                           
2
 O ensino cooperativo pode ser definido como a colaboração do professor de turma com outro colega ou 

outro profissional (www.european-agency.org) 
3
 A aprendizagem cooperativa consiste na entreajuda dos alunos, em grupos flexíveis (www.european-

agency.org). 
4
 A resolução cooperativa de problemas é a definição de regras da sala de aula coordenadas por todos os 

alunos (www.european-agency.org). 
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contribuem também os grupos heterogéneos
5
, que contribuem para ultrapassar as fracas 

interacções dos alunos com NEE e os seus pares. O ensino cooperativo eficaz
6
 é outro 

componente para uma plena educação inclusiva, e que tem como objectivo a adaptação 

do currículo para todos os alunos. O ensino eficaz tem como abordagens: a supervisão, 

a concepção, a caracterização, a avaliação e as expectativas elevadas. 

 A European Agency for Development in Special Needs Education, (2005) 

também menciona que o ensino por áreas curriculares também contribui para uma 

melhoria na educação inclusiva, os alunos ficam num número reduzido de salas de aula 

e uma pequena equipa de professores é responsável pelas várias disciplinas. Esta equipa 

de professores contribui para a promoção de uma estabilidade ao nível socioemocional. 

 Finalmente, as estratégias alternativas de aprendizagem são outro factor para 

uma eficaz educação inclusiva, pois alunos aprendem a realizar estratégias 

correctamente e no tempo certo (European Agency for Development in Special Needs 

Education; 2005). O sucesso da inclusão é um processo determinado pelas interacções 

entre as variáveis individuais e o ambiente, procurando sempre novos equilíbrios, pois 

as duas variáveis estão sempre em constante mudança (Carvalho, 2007). 

 

Efeitos de uma Politica de Inclusão 

 Perrenoud (2010) refere que é necessário distinguir vários efeitos numa política 

de inclusão: Efeitos sobre as crianças ou adolescentes incluídos – existem muitos efeitos 

positivos: (a) menor “rótulo”; (b) intervenção mais forte; (c) participação em 

actividades sociais; (d) desvalorização da deficiência; (e) aumento das interacções 

sociais. Mas apesar destes efeitos positivos, algumas crianças podem sentir-se julgadas 

e inferiorizadas; Efeitos sobre os alunos das aulas “normais” – os efeitos podem ser 

positivos e negativos. Os efeitos positivos podem ser: (a) aprendizagem da diferença, 

tolerância e entreajuda; (b) autonomia e responsabilidade. A inclusão também poderá ter 

efeitos negativos, pois algumas crianças podem não ter capacidade emocional para se 

depararem com a inclusão de crianças com NEE; Efeitos sobre o trabalho dos docentes 

e sobre as aprendizagens dos alunos nas salas “normais” – na sala de aula, quando os 

professores têm a inclusão de alguma criança com deficiência, o seu trabalho é centrado 

                                                           
5
Nos grupos heterogéneos, os alunos com diferentes níveis de capacidades e com a mesma idade, 

permanecem na mesma turma (www.european-agency.org). 
6
 O ensino cooperativo eficaz é baseado na coordenação, criação, avaliação e expectativas elevadas 

(www.european-agency.org). 
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nessa criança, pois no entender do docente, a criança com NEE necessita mais do seu 

acompanhamento que a criança sem NEE;    

 Nos países Europeus, está a decorrer um projecto de verificação e de 

transformação das políticas no sentido de promover uma verdadeira educação inclusiva. 

O projecto está assente em projectos-piloto anteriores, em novas formas de 

financiamento das NEE, realização de políticas para supervisionar a qualidade dos 

sistemas de educação. 

 O objectivo desta iniciativa foi o de conceder um grupo de indicadores para 

todos os países europeus e formular as condições que podem proteger ou deteriorar a 

educação inclusiva nas escolas. Com este estudo, há indicações de que se poderá 

identificar requisitos gerais nas grandes três áreas: legislação, participação e 

financiamento. Um sistema de educação inclusivo com qualidade deve organizar-se e 

progredir de acordo com a heterogeneidade e as diferentes necessidades e problemas 

dos seus alunos. 

 

Decreto-Lei 3/2008  

 Para o desenvolvimento do sistema educativo português, legislou-se o Decreto-

lei 3/2008. Este Decreto “vem enquadrar as respostas educativas a desenvolver no 

âmbito da adequação do processo educativo às necessidades educativas especiais dos 

alunos com limitações significativas ao nível da actividade e participação, num ou 

vários domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais de carácter 

permanente e das quais resultam dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da 

aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da 

participação social.”DGIDC (2008, p.11) 

 O Decreto-lei 3/2008: (a) define os apoios especializados na educação pré-

escolar, ensino básico e secundário tanto no ensino público como no privado; (b) realiza 

um desenvolvimento nas condições de ensino aos alunos com deficiências ou 

incapacidades; (c) propõe como objectivos na educação especial, que haja uma 

verdadeira inclusão tendo como consequência uma promoção de igualdades de 

oportunidades. Refere ainda, que a educação especial é um serviço para os alunos com 

restrições na participação nos vários domínios de vida, tendo como consequências 

limitações ao nível da aprendizagem, autonomia e desenvolvimento pessoal e social. 
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 Este Decreto-lei determina uma série de medidas de apoio especializado na 

educação especial: (a) apoio pedagógico personalizado; (b) adaptações curriculares 

individuais; (c) adaptações na matrícula; (d) adaptações na avaliação; (e) currículo 

específico; (f) tecnologias de apoio. Este documento legislativo estabelece o 

desenvolvimento de diversas áreas curriculares em parceria com o processo curricular 

comum, como a aprendizagem do Braille, orientação e mobilidade. Refere também que 

os alunos que decidam pelo ensino Bilingue, a primeira língua, é a Língua Gestual 

Portuguesa, sendo a segunda língua, o Português, este processo decorre do pré-escolar 

até ao secundário. De salientar que no terceiro ciclo até ao fim do secundário, há a 

introdução de uma língua estrangeira escrita.  

 Este documento introduz a criação de redes de escolas de referência para o 

ensino bilingue e de alunos cegos com baixa visão. Com este Decreto-lei, os 

agrupamentos escolares estão autorizados a introduzir unidades de ensino estruturado 

para alunos com perturbações do espectro de autismo, multideficiência e surdocegueira 

congénita. Os agrupamentos podem desenvolver parcerias com Instituições de 

Solidariedade Social (IPSS), com o objectivo de implementar actividades fora do 

currículo escolar, como por exemplo, treino visual, transição da escola para o emprego. 

 Os alunos com NEE, podem possuir um Programa Educativo Individual
7
 (PEI), 

este estabelece os apoios especializados e as adaptações de avaliação. Os estudantes que 

não consigam alcançar as diversas aprendizagens por causa das NEE, têm um Plano 

Individual Transitivo
8
 (PIT) 

Para a elaboração de um PEI ou PIT é necessária uma avaliação inicial. Esta avaliação é 

realizada por uma equipa multidisciplinar (docentes de Educação Especial, professores, 

outros técnicos que acompanhem os alunos, Encarregados de Educação) com três fases: 

recolha de informação, análise da informação e tomada de decisão. A recolha de 

informação do aluno com NEE é feita por referência à Classificação Internacional da 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF- CJ).  

 

                                                           
7
 O Programa Educativo Individual (PEI) é um documento formal que garante o direito à igualdade dos 

alunos com NEE de carácter permanente. O PEI descreve as respostas educativas específicas para cada 

aluno. Com este documento os Encarregados de Educação e a escola são responsabilizados pelas medidas 

educativas que promovam a aprendizagem dos alunos (DGIDC, 2008). 
8
 O Plano Individual Transitivo (PIT) é um documento que desenvolve um processo dinâmico, com o 

objectivo de desenvolver as competências pessoais e sociais necessárias à inclusão na família e 

comunidade (DGIDC, 2008). 
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Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) 

 Da análise da informação é realizado um perfil de funcionalidade, e através 

deste, a equipa multidisciplinar tem o poder de decidir se existe a necessidade da 

aplicação de medidas educativas e quais as mais adequadas para o aluno com NEE. A 

avaliação das NEE e respectivas medidas educativas, durante muito tempo, foram 

realizadas por duas abordagens.  

 Uma das abordagens é a classificação médica, com esta classificação as NEE são 

avaliadas de acordo com um diagnóstico médico e tipos de deficiência. A classificação 

médica coloca o enfoque na deficiência do indivíduo com NEE, excluindo o seu 

desenvolvimento social. A outra abordagem coloca a incapacidade em equilíbrio com os 

factores ambientais. O objectivo desta abordagem é consciencializar o sistema 

educativo que as diferenças individuais podem não ser uma causa para as dificuldades 

de aprendizagem dos alunos com NEE. Esta abordagem inclusiva refere que o sistema 

educativo tem que realizar mudanças para se adaptar aos indivíduos com NEE e não os 

alunos a adaptarem-se ao sistema educativo. 

 A CIF pretende criar uma ligação entre as duas abordagens anteriores, pois a 

melhor abordagem é aquela que realiza uma avaliação tanto ao nível médico como 

social, ou seja, que assenta numa abordagem biopsicossocial. A CIF apresenta um 

número de características para uma avaliação das necessidades dos indivíduos com 

NEE: 

 Identifica as necessidades e os pontos fortes, obstáculos e os elementos 

facilitadores do ambiente do aluno com NEE, pois assume que a incapacidade é 

«uma interacção dinâmica entre a pessoa e factores contextuais»; 

 A CIF é uma componente do sistema de Classificação Internacional de Doenças; 

 A CIF fundamenta a capacidade funcional, mas também as limitações na 

realização das actividades do indivíduo com NEE; 

 A CIF dá ênfase ao ambiente, e em que medida é que este facilita a realização 

das tarefas; 

 A CIF apresenta uma linguagem imparcial; 

 Com a aplicação da CIF, determina-se o grau de incapacidade, necessidades, 

barreiras e facilitadores. 
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 De salientar, que a CIF classifica o nível de Actividade e Participação, esta 

classificação é fundamental para se conhecer as limitações de actividade
9
 e/ou restrições 

de participação
10

 dos alunos com necessidades educativas especiais na escola. É 

importante compreender estas dificuldades, para se poder agir na promoção de uma 

participação plena a nível académico e também nas interacções com os seus pares, pois 

estas são fundamentais para uma estabilidade a nível emocional, e para uma auto-estima 

adequada. Deste modo a CIF também classifica os factores ambientais, pois estes 

podem ter uma influência positiva ou negativa sobre o indivíduo e no seu desempenho 

enquanto membros da sociedade. 

 A CIF também possui um conjunto de características para avaliar as 

necessidades e os pontos fortes: 

 A CIF é concebida para determinar as Funcionalidades Humanas; 

 Esta classificação é fundamentada num Modelo Universal da Funcionalidade; 

 A CIF reúne os aspectos médicos, factores psicológicos e sociais no processo de 

incapacidade; 

 A interacção entre a funcionalidade, actividade e participação é influenciada por 

várias transformações ao longo do processo; 

 O processo de uma deficiência funcional é igual se esta for causada por um 

acidente ou por uma doença; 

 A deficiência não é atribuída apenas ao indivíduo; 

 A CIF é concebida para uma sociedade heterogénea com uma grande 

diversidade cultural; 

 É um instrumento operacional para futuras investigações; 

 É formada para compreender o desenvolvimento do indivíduo. 

 Florian (2010, p.11) refere que a “mais do que usar a CIF-CJ como um 

instrumento flexível para avaliação multidisciplinar, tornou-se um veículo para fazer 

julgamentos sumativos a propósito de uma necessidade permanente” 

 

 

                                                           
9
 Limitações de actividade – “são dificuldades que um indivíduo pode encontrar na execução da 

actividade” (O.M.S. & D.G.S; 2003, p. 15) 
10

 Restrições de participação – “problemas que um individuo pode experimentar no envolvimento em 

situações reais da vida (O.M.S. & D.G.S; 2003, p.15) ” 
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Criticas à CIF 

 Correia e Lavrador (2010) efectuaram um estudo cujo objectivo central era 

averiguar se os dados resultantes da avaliação pela CIF, podiam servir de alicerce à 

elaboração do PEI para um aluno com NEE. Correia e Lavrador (2010) refere que um 

dos erros crassos do Decreto-Lei 3/2008 é a obrigação de se usar a Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), devido à falta de estudos 

que valide a CIF em educação.    

 Após este estudo, os resultados concluem que a CIF, não é a classificação ideal 

para as crianças com NEE, pois a CIF mostra uma enorme subjectividade, em algumas 

situações, o aluno poderá ser referenciado para apoio em Educação Especial, e noutras 

situações, o aluno poderá não ser elegível para os mesmos serviços, pondo em causa a 

sua vida académica e emocional. 

 Outra conclusão deste estudo, é a corroboração de que muitos investigadores e 

várias associações e sindicatos têm afirmado, que a CIF causa mais danos do que 

benefícios aos alunos com NEE. Correia (2008) afirma que na recolha de afirmações 

dos investigadores independentes, e dos envolvidos na adaptação da CIF, estes referem 

que esta classificação necessita de muitos estudos para que possa ser utilizada por parte 

da comunidade escolar. Correia e Lavrador (2010, p.57) afirma que por isso “ é 

necessário que todos nós nos debrucemos sobre o verdadeiro caos em que se encontra 

o atendimento aos alunos com NEE (…). E tudo isto por causa do nosso seguidismo a 

correntes científicas que, em educação, nada produziram ainda e nada se antevê de 

produtivo num futuro próximo. Tenhamos a coragem de dizer não, sempre que 

baseados nos resultados de investigação. 
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Capítulo II - A Resiliência e a Qualidade de Vida 

 

“ Quanto maior a dificuldade, 

 tanto maior o mérito em superá-la” 

Henry Ward Beecher 

 

Introdução 

 Como foi referido no capítulo anterior, o período da adolescência é muito 

complexo, pois ocorrem muitas mudanças ao nível físico e psicológico. Estas mudanças 

podem constituir factores de risco para um bom desenvolvimento físico e psicológico. 

Se a adolescência é uma etapa problemática, ainda se torna mais complicada para os 

adolescentes com NEE, pois além dos problemas emocionais e afectivos, estes 

adolescentes também têm que lidar com a sua deficiência.  

 Para fazer face às adversidades encontradas ao longo da vida, as pessoas 

apresentam recursos externos e recursos internos que as protegem das situações de 

adversidade. A resiliência é a capacidade de uma pessoa para superar as adversidades, 

recorrendo aos diversos recursos, conseguindo ultrapassar os problemas, mas 

provocando uma transformação positiva, uma nova forma de estar e de agir (Tavares, 

2001). Os recursos internos constroem-se a partir dos recursos externos, por isso é 

fundamental que a sociedade promova os recursos externos necessários para um 

desenvolvimento saudável dos jovens (Constantine; Benard e Diaz, 1999). Deste modo 

a resiliência é um processo que conduz o indivíduo a uma qualidade de vida em 

situações adversas com mais ou menos factores de risco.  

 A definição de qualidade de vida proposta pela Organização Mundial de Saúde 

(WHOQOL group) refere a qualidade de vida como a saúde física, psicológica, o nível 

de independência, as relações sociais e as relações com os contextos sociais. Os novos 

modelos da qualidade de vida privilegiam a percepção do adolescente sobre a qualidade 

de vida, incluindo a percepção de felicidade pessoal (Harding, 2001). Esta percepção 

depende do número de factores protectores que estão presentes na vida do adolescente.  
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Resiliência  

 A resiliência tem sido um tema relevante de estudo para os investigadores, o 

objectivo principal destes estudos é analisar a causa provável de alguns indivíduos 

superarem as adversidades e outras pessoas apresentarem um desajustamento perante os 

riscos. Todos os seres humanos passam por experiencias negativas e positivas, mas a 

forma como cada indivíduo encara as várias experiencias (percepção, interpretação), 

tem como consequência que seja considerada por ele como uma situação negativa ou 

positiva (Yunes & Szymanski, 2001). 

 

Conceito de Resiliência 

 A origem etimológica da palavra resiliência, vem do latim resiliens, que 

significa saltar para trás, recuar, encolher, romper (Pinheiro, 2004). A Física e a 

Engenharia, descreveram a resiliência como a energia alterada que um material é capaz 

de armazenar, sem que essas deformações sejam constantes. No final dos anos setenta, a 

psicologia e a psiquiatria iniciaram os estudos sobre a resiliência, e definiram a 

resiliência como a capacidade de resistir às adversidades, o ânimo mental que os 

indivíduos apresentam quando expostos a diversos riscos, ou a capacidade de se 

reequilibrar no confronto com eventos negativos (Assis, Pesce, & Avanci, 2006). 

 Na Língua Portuguesa, a palavra resiliência apresenta duas definições: (i) 

propriedade que alguns corpos têm de voltar à sua forma original, depois de terem sido 

confrontados a uma deformação elástica (sentido físico); (ii) capacidade de adaptação às 

adversidades (elementos humanos). No dicionário da Língua Inglesa, o termo resiliência 

tem dois significados: (i) capacidade de voltar ao estado de saúde normal; (ii) 

capacidade de um corpo recuperar ao seu estado inicial, quando a pressão é anulada 

(flexibilidade) (Pinheiro, 2004). 

 A resiliência é definida pelas ciências sociais como a capacidade do sujeito, 

sistema ou instituição resistir a situações de risco provocadas pelo envolvimento 

(Kotliarenco, Caceres & Fonteccilla, 1997). Assim, a resiliência descreve-se pela 

capacidade do ser humano responder às adversidades da vida com uma atitude positiva, 

em combinação entre os envolvimentos em que está inserido (familiar, social e cultural). 

 Ao estar inserido num envolvimento, o indivíduo confronta-se com várias 

situações de adversidades, Windle (1999) define a resiliência como a capacidade de 

adaptação com êxito aos acontecimentos da vida em condições adversas. Na mesma 
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direcção de pensamento, Rutter (1987) define resiliência como a aptidão que o 

indivíduo possui para superar com êxito as contrariedades.  

 Todas as situações em que o indivíduo está envolvido têm factores de risco, e 

quando o indivíduo face a estes apresenta um comportamento positivo, segundo Masten 

e Coatsworth (1998) esse indivíduo apresenta resiliência, ou seja, a capacidade do 

indivíduo em confronto com vários factores de risco ultrapassar positivamente as 

adversidades (Everall, Altrows & Paulson, 2006). Também Rak e Patterson (1996), 

após vários estudos com crianças definiram a resiliência como a capacidade das crianças 

em confronto com factores de risco, ultrapassarem de forma positiva as adversidades 

provocadas pelos factores de risco e de evitarem resultados negativos. 

 Os estudos iniciais da resiliência concluíram que algumas crianças confrontadas 

com situações adversas, não desenvolviam problemas de adaptação social. Assim, estes 

estudos centraram-se nas capacidades e nos recursos que o ser humano tem em si 

próprio e na relação com o meio envolvente (Munist, Santos, Kotliarenco, Ojeda, 

Infante & Grotberg; 1998). 

 Grotberg (2007) enuncia oito descobertas no âmbito da resiliência: 

 A resiliência está ligada ao desenvolvimento e ao crescimento humano: a 

capacidade de ser resiliente está ligada ao desenvolvimento humano, deste modo 

a promoção da resiliência deve ter em conta as diferentes etapas de 

desenvolvimento: desenvolvimento de confiança básica (do nascimento ao 

primeiro ano); desenvolvimento da autonomia (2 a 3 anos); iniciativa (4 a 6 

anos); sentido da indústria (7 a 12 anos); desenvolvimento da identidade (13 a 

19 anos). Na promoção da resiliência, tem que se ter em conta os procedimentos 

a utilizar em cada etapa, e ter em atenção em promover novos factores baseados 

nos desenvolvidos nas etapas anteriores; 

 Promover factores de resiliência e ter condutas resilientes requer diferentes 

estratégias: a autora organiza os factores em quatro categorias: “eu tenho” 

(suporte), “eu sou” e “eu estou” (força intrínseca), “eu posso” (aquisição de 

capacidades interpessoais e resolução de conflitos). A resiliência supõe a 

interacção entre os vários factores, e estes mudam de acordo com a etapa de 

desenvolvimento; 

 O nível socioeconómico e a resiliência não estão relacionados: num estudo 

realizado em 1999, em 22 países, concluiu-se que não existe relação entre o 

nível socioeconómico e a resiliência; 
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 O conceito de resiliência é diferente de factores de risco e factores de protecção: 

os factores de protecção funcionam para anular os eventos negativos, e os 

factores de risco põem em causa a adaptação do indivíduo; 

 A resiliência pode ser medida e faz parte da saúde mental e da qualidade de 

vida: um estudo internacional de resiliência (Grotberg, 1999) marcou uma 

mudança na medição da resiliência, este estudo tinha como objectivo determinar 

como as crianças se tinham transformado resilientes, e as conclusões deste 

estudo contribuíram para um guia de promoção da resiliência para crianças. O 

papel da resiliência é desenvolver a capacidade humana de enfrentar e vencer as 

adversidades, o que necessariamente afecta a saúde mental. 

 As diferenças culturais diminuem quando os adultos são capazes de valorizar 

ideias novas e efectivas para o desenvolvimento humano: as pessoas têm muita 

dificuldade em aceitar, quando outra cultura tenta colocar os seus pontos de vista 

na cultura local. Mas, num estudo efectuado, conclui-se que os indivíduos 

estavam dispostos a aceitar as tradições de outra cultura, pois estas traziam 

vantagem para o indivíduo.  

 Prevenção e promoção são diferentes conceitos em relação à resiliência: a 

resiliência está centrada na prevenção de respostas negativas na presença de 

adversidades. O modelo de promoção maximiza o potencial e bem-estar dos 

indivíduos. 

 A resiliência é um processo: factores de resiliência, comportamentos e 

resultados resilientes: a resiliência é constituída por: (i) promoção de factores 

resilientes; (ii) Comportamentos resilientes; (iii) Avaliação dos resultados 

resilientes. 

 

 Num tema vasto como é a resiliência, existem duas gerações de investigadores. 

A primeira geração, na década de 70, tentou responder à pergunta “Quais os factores 

que contribuem para que algumas crianças em risco social apresentem resultados 

positivos e outras possuam um comportamento negativo face ao mesmo risco?”. Para 

responder a esta pergunta, os vários investigadores identificaram os vários factores de 

risco e de protecção de resiliência que influenciam o desenvolvimento das crianças que 

realizam respostas positivas às adversidades. Um ponto central desta geração é um 

estudo longitudinal de Emmy Werner e Ruth Smith (1992) com o objectivo de 
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identificar os factores que são responsáveis por alguns indivíduos apresentarem 

respostas positivas e outros não, nas mesmas condições adversas. Os investigadores 

começaram a alargar os seus estudos para estudarem os factores externos ao indivíduo, 

construíram um modelo tripartido de resiliência, este modelo organiza os factores de 

protecção e de risco em três grupos: capacidades individuais, ambiente familiar, 

envolvimento social. 

 A segunda geração, na década de 90, respondeu à pergunta “Quais são os 

processos associados a uma resposta positiva, de pessoas que viveram ou vivem em 

condições de risco?”. Esta segunda geração estuda a interacção dos vários factores com 

as respostas resilientes. Os investigadores desta geração (Luthar & Cushing, 1999; 

Masten, 1999; Kaplan, 1999; Benard, 1999) definem a resiliência como um processo 

dinâmico em que os factores ambientais e individuais interligam-se entre si, permitindo 

ao indivíduo realizar uma resposta positiva na presença de acontecimentos adversos. Por 

isso, estes autores aceitam o modelo ecológico-transacional de resiliência que se baseia 

no facto do envolvimento do indivíduo ser constituído por vários níveis (individual, 

familiar e comunidade) que estão em constante interacção. 

 Luthar, Cicchetti & Becker (2000, p.543) definem a resiliência como um 

“processo dinâmico que tem como resultado a adaptação positiva em contextos de 

grande adversidade”. Nesta definição, os investigadores destacam três componentes: (i) 

noção de adversidade, risco ao desenvolvimento humano; (ii) resposta positiva ou 

superação do risco; (iii) dinâmica entre os mecanismos emocionais, cognitivos e 

culturais que influenciam o desenvolvimento humano. 

 Werner (1992) realizou um estudo epidemiológico para a analisar os processos 

associados à resiliência. Esse estudo consistiu em observar ao longo de quarenta anos, 

setecentas crianças, nascidas em meios pobres. Após o estudo, a autora concluiu que 

muitas crianças adquiriram uma qualidade de vida sadia e positiva. Os resultados 

obtidos também salientaram que todas as crianças resilientes tinham pelo menos uma 

pessoa que os aceitava incondicionalmente e que a resiliência depende da relação do 

indivíduo com o seu meio envolvente  

  A resiliência é uma mudança de paradigma, pois ela privilegia as forças, e não o 

problema. Assume que todos os envolvimentos e a interacção com os recursos internos 

e externos de cada indivíduo permitem enfrentar situações de risco. Do mesmo modo, 

Masten (2001) refere que a resiliência é uma noção multifacetada, contextual e 
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dinâmica, os factores de protecção interagem com os acontecimentos de vida, para 

despoletar a adaptação positiva e a saúde mental.  

 

Fundamentos da Resiliência 

 O fundamento da resiliência é desenvolver a capacidade para realizar as diversas 

tarefas, através de um bom relacionamento com o ambiente e das características 

pessoais para a promoção de uma resposta positiva. Neste sentido a resiliência baseia-se 

nos factores de protecção, estes promovem uma resposta positiva na presença de 

factores de risco (Benard 1995) 

 A resiliência sustenta-se em dois princípios básicos: (i) reconhecer a limitação, 

fazendo um acompanhamento ao individuo num processo de autoconhecimento das suas 

limitações, diminuindo as dificuldades e aumentando os recursos positivos; (ii) 

potenciar os recursos internos e externos do indivíduo (Garcia, 2008). A adaptação é 

positiva quando o indivíduo alcança os objectivos esperados ou quando não existe sinais 

de desajustamento. Na adaptação positiva ou resiliente é necessário ter em conta três 

pontos principais: (i) a compreensão ideológica ligada à adaptação positiva; (ii) a 

diversidade nas diversas áreas do desenvolvimento humano; (iii) a heterogeneidade 

ontogénica É ainda importante salientar que existem duas perspectivas diferentes em 

relação ao conceito de resiliência: a resiliência como atributo individual que vai ao 

encontro do conceito de ego resiliência
11

 e que é próprio de alguns indivíduos e não 

requer a presença da adversidade (Luthar, Cicchetti & Becker, 2000); e a resiliência 

como processo. 

 Pereira (2001) refere que a resiliência é um desafio para o milénio. A autora 

Pereira (2001, p. 87-88) afirma que “uma das grandes apostas para o próximo milénio 

será tornar as pessoas mais resilientes e prepará-las para uma certa invulnerabilidade 

que lhes permita resistir a situações adversas que a vida proporciona, pelo que se torna 

imperioso identificar os factores de risco e particularmente os factores de protecção 

pessoais e interpessoais”  

 

 

                                                           
11

 A ego-resiliência é definida por Luthar, Cicchetti  & Becker (2000) como a adaptação positiva do 

sujeito a partir dos seus recursos internos, que lhes permite interagir de uma forma positiva com os meios 

envolventes. 
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Risco e Vulnerabilidade 

 Outrora, o objecto da psicologia restringiu-se essencialmente aos processos 

psicológicos, o comportamento humano era uma composição dos diferentes 

comportamentos ao longo da vida, baseado nos mecanismos internos do indivíduo, não 

tendo o ambiente qualquer interferência nas suas atitudes (Altman & Rogoff, 1987). Ao 

longo dos tempos, é crescente o interesse pela influência que os vários contextos sociais 

provocam no desenvolvimento do indivíduo. Para corroborar a influência dos contextos 

sociais, Sameroff & Chandler (1975) investigaram as relações entre as variáveis 

biológicas e ambientais. Sameroff (1975: 274) menciona que “embora os acidentes 

ligados à reprodução possam desempenhar um papel promotor na produção de 

problemas posteriores, é o ambiente de prestação de cuidados que determinará os 

últimos resultados”.  

 Vários autores (Kim-Cohen, Moffitt, Caspi & Taylor, 2004) estudaram os 

processos genéticos e ambientais subjacentes à vulnerabilidade e resiliência das 

crianças. As conclusões deste estudo evidenciaram que as crianças não são agentes 

passivos das influências dos vários contextos sociais (pais, família, comunidade, 

escola), mas que actuam nos vários envolvimentos transformando-os em resilientes. Os 

mesmos investigadores (Kim-Cohen et al, 2004: 664) mencionam que “quando as 

crianças procuram experiências que as ajudem a ultrapassar a adversidade, torna-se 

crucial que os recursos, sob a forma de adultos, apoiantes ou de oportunidades de 

aprendizagem, se encontrem disponíveis no sentido do seu potencial ser realizado.” 

 Com a influência dos vários envolvimentos na vida do indivíduo, a 

vulnerabilidade pode ser definida como as susceptibilidades individuais que valorizam 

os factores de stress inseridos nos envolvimentos sociais, e coíbem o indivíduo de 

responder com sucesso às adversidades (Hutz, Koller & Bandeira, 1996). Neste sentido, 

o individuo ao não apresentar uma resposta satisfatória, pode desenvolver vários 

problemas ao nível psicológico, assim a vulnerabilidade pode ser definida como a 

propensão individual para desenvolver psicopatologias, comportamentos desviantes 

para respostas negativas dos indivíduos quando expostos aos factores de risco. 

(Zimmerman & Arunkmar, 1994, in Engle, Castle & Menon, 1996). Os indivíduos 

podem apresentar uma resposta diferente aos factores de stress, deste modo, Luthar, 

Cicchetti & Becker (2000) propõem dois tipos de efeitos de vulnerabilidade: (i) 

vulnerabilidade estável – a desadaptação do indivíduo, na presença do atributo mantém-
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se estável, apesar dos níveis de stress alterarem-se; (ii) vulnerabilidade reactiva – a 

desadaptação do indivíduo aumenta pelo crescimento dos níveis de stress.  

 Os indivíduos podem mostrar mais ou menos vulnerabilidade aos diversos riscos 

que se confrontam durante a vida. Luthar (1993) refere que um acontecimento de risco 

pode ser maléfico para uns e não ser para outros, por isso é desejável não fazer 

inferências que um evento negativo é prejudicial para o indivíduo. Buckle, Marsh & 

Smale (2001) definem risco como a presença de um acontecimento negativo num 

determinado período da vida de um indivíduo e pode promover respostas negativas ou 

desajustamentos. No confronto com um risco, Luthar (1993) afirma a existência entre 

um continuum entre o risco distal e o risco proximal, na presença de um risco distal, o 

indivíduo não está em alto risco, quando exposto a um risco proximal, este é 

directamente sentido pelo indivíduo. Ao longo da vida, o indivíduo confronta-se com 

vários acontecimento de risco, neste sentido é importante conhecer o conceito de “ estar 

em risco“, este é caracterizado por diversas etapas, entre o risco mínimo e a 

inadaptação. Na primeira etapa estão as famílias que possuem um bom estatuto 

socioeconómico, os factores de risco são poucos, e as relações interpessoais entre os 

membros da família e amigos são fortes. Na segunda etapa, vários factores de risco 

podem suscitar vários comportamentos negativos. Os jovens com fracas relações com 

os familiares e amigos, e que mostram características de alto risco, como a depressão, 

ansiedade estão no nível de alto risco para possuírem comportamentos negativos face às 

adversidades. No final do continuum encontram-se os adolescentes que apresentam 

comportamentos desviantes (MicWhirter, MicWhirter, MicWhirter & MicWhirter, 1998 

cit in Simões, 2007).  

 Importa entender a diferença entre risco e vulnerabilidade, o primeiro refere-se a 

factores ambientais, e a vulnerabilidade é baseada em características pessoais. A ligação 

entre os dois realiza-se quando o indivíduo está na presença de um risco, pois sem este a 

vulnerabilidade não age (Cowan, Cowan & Shulz, 1996, cit in Yunes & Szymanski, 

2001).  

 

Factores de risco 

 Os factores de risco são aqueles, que quando estão presentes, na vida do 

indivíduo, aumentam a probabilidade da criança desenvolver problemas emocionais e 

comportamentais (Garmezy, 1985 cit in Simões, 2007), desajustamentos e problemas de 
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saúde mental (Coie et al, 1993), problemas físicos e emocionais (Cowan; Cowan & 

Shultz, 1996). Assim, os factores de risco são situações ou variáveis relacionadas à alta 

probabilidade de acontecimentos negativos ou indesejáveis. Yunes e Szymanski (2001) 

salientam que os factores de risco devem ser considerados como um processo e não 

como uma variável. Estes autores associam os factores de risco com as adversidades 

vivenciadas pelos indivíduos, causando problemas físicos, sociais e emocionais.   

 Os factores de risco podem ser: (i) individuais – género; inteligência; 

personalidade. Uma fraca vinculação e a rejeição por parte dos pais podem também 

inserir-se nos factores de risco (Canavarro, 1999); (ii) familiares - os acontecimentos 

como o divórcio, a ausência parental, violência doméstica, e abuso de substâncias 

ilegais (Werner e Smith, 2001) constituem alguns factores de risco; (iii) contexto 

escolar – dificuldade em adaptar-se ao envolvimento escolar (professores, ritmo 

escolar), dificuldades de aprendizagem e insucesso escolar; (iv) comunidade – 

violência, dificuldades económicas, consumo de drogas e infecções sexualmente 

transmissíveis. Devido à ideia por parte de alguns autores a existência de factores de 

risco gerais e inter- relacionados, Coie et al (1993) agruparam os factores de risco 

individuais e ambientais em sete domínios: (i) deficiências constitucionais – 

complicações perinatais, deficiências orgânicas, deficiências sensoriais; (ii) atrasos no 

desenvolvimento de competências – dificuldades na leitura, defice de atenção, fracos 

hábitos de trabalho; (iii) dificuldades emocionais – apatia, imaturidade, auto-estima 

baixa; (iv) circunstâncias familiares – desorganização familiar, estatuto socioeconómico 

baixo; (v) problemas interpessoais – isolamento e rejeição pelos pares; (vi) problemas 

escolares – insucesso nas competências escolares; (vi) contexto ecológico – pobreza, 

desemprego. Segundo Lazarus e Folkman (1984, cit in Simões, 2007) os 

acontecimentos de vida negativos ou stressantes, podem ser classificados como 

acontecimentos de perda (prejuízos já concluídos), ameaçadores (prejuízos futuros), e 

desafiantes (potencial para ultrapassar os acontecimentos). São diversos os 

acontecimentos que podem desencadear um mal-estar geral. A avaliação de um 

acontecimento de vida negativo pode despoletar reacções de ansiedade, medo, tristeza, 

falta de esperança. Segundo Costa (2000, cit in Assis et al, 2003) refere que os 

adolescentes com baixa auto-estima apresentam uma distorção dos seus pensamentos e 

sentimentos, o que lhes dificulta a integração dentro do grupo.  

 Os vários factores de risco têm um impacto uns sobre os outros, para além das 

suas consequências adicionais, um factor de stress pode ter um efeito forte na vida do 
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indivíduo, se existir um ou mais factores de risco (Kaplan, 1999). Koller e De Antoni 

(2004) referem que a interacção entre os indivíduos e os factores de risco apresenta 

diferentes graus de intensidade, frequência, duração e severidade. Neste sentido, Simões 

(2007) afirma que o impacto dos factores de risco na vida de cada indivíduo altera de 

acordo com as propriedades dos vários factores de risco, das características dos sujeitos, 

e da interacção destes com os riscos.  

 Vários estudos têm mostrado que existe uma relação directa entre o número de 

acontecimentos ou factores de risco e o ajustamento psicossocial dos jovens. Rutter 

(1979) conferiu que a combinação de quatro factores de risco quadruplicava a 

probabilidade de desajustamento em relação à combinação de três factores de stress. 

Para confirmar esta relação, Werner (1996 cit in Simões, 2007)) num estudo 

longitudinal na ilha de Kauai no Havai, verificou que os participantes que tinham quatro 

ou mais factores de risco, incrementaram desajustamentos no futuro. 

  Werner (2000 cit in Pessanha, 2008) salienta que o individuo quando exposto a 

vários factores de risco, apresenta maior probabilidade de respostas negativas aos 

diversos acontecimentos de vida. Mas, alguns autores (Sameroff, Seifer, Barocas, Zax 

& Greenspan, 1987 cit in Pessanha, 2008) vêm salientar que embora algumas 

investigações indiquem que o crescimento dos factores de risco, presenciados por um 

individuo tem como consequência o aumento do desajustamento do individuo, não está 

claro que uns factores de risco são mais importantes que outros. De salientar, que 

Garmezy (1993) menciona que a aglomeração dos factores de risco na vida do 

indivíduo, são muito negativos, pois começam a destruir os recursos internos e externos 

do indivíduo, tendo como consequência a diminuição da resiliência.  

 

Factores de Protecção 

 Os factores de protecção são caracterizados por modificarem ou transformarem 

uma atitude pessoal quando confrontado com uma situação de risco (Rutter, 1985). 

Rutter (1987) acrescenta que os factores de protecção modificam, melhoram ou alteram 

a resposta de uma pessoa quando exposta a um risco. Em 1999, o mesmo autor refere 

que a característica principal dos factores de protecção é a transformação da resposta do 

indivíduo a um acontecimento de risco. Assim, os factores de protecção são o conjunto 

de recursos internos e externos que o indivíduo possui para realizar uma resposta 

positiva no confronto de vários acontecimentos nefastos.  
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Como os factores de protecção são fundamentais na protecção do indivíduo no 

confronto com o risco, são indicados três tipos de factores protectores na infância e 

adolescência (Garmesy, 1993 cit in Simões, 2007): factores individuais: auto-estima, 

auto-controlo, autonomia; factores familiares: coesão, respeito mútuo; factores 

ambientais: relação com os pares/professores/adultos de referência. Além dos factores 

protectores anteriores, Murray (2003) acrescenta os factores escolares, estes são 

caracterizados por um sentimento de pertença à escola e uma relação satisfatória com a 

comunidade escolar, nomeadamente, os pares. 

 Os factores de protecção individuais são muito importantes na presença de 

adversidades, pois estes protegem o indivíduo dos acontecimentos de risco e das 

adversidades. Quando o indivíduo não apresenta muitos factores de protecção, ele 

poderá estar mais exposto ao risco e à vulnerabilidade, pelo contrário um maior numero 

de factores de protecção, pode ser a causa de situações de risco mínimas. Os factores de 

protecção reduzem o impacto dos acontecimentos de risco, das reacções negativas, 

estabelecem e mantém a auto-estima. (Pesce et al, 2004). Os factores individuais 

abrangem as incertezas associadas à sua identidade e ao futuro, a necessidade de 

aprovação e de independência em relação aos pais, a necessidade de competir com os 

pares, a afirmação de indivíduos com uma identidade própria (WHO, 1986 cit in 

Simões, 2007). Os factores individuais promovem a autonomia, esta está associada a 

uma boa auto-estima e com um temperamento afável. Brown e Brown (2004) 

mencionam que quando se valoriza as próprias singularidades, a auto-imagem fica mais 

adequada às características dos próprios valores, e isso contribui para uma qualidade de 

vida positiva. 

  A família pode ser um processo protector se neste envolvimento, existir apoio e 

respeito mútuo. O ambiente social também pode ser uma referência para o jovem, pois 

reforçam o sentimento de competência (Brooks, 1994; Emery & Forehand, 1996; 

Garmezy, 1985; cit in Assis, Pesce & Avanci, 2007). Yunes e Szymanski (2001) 

destacam que o envolvimento familiar (interacções familiares, comunicação e coesão 

familiar) e as redes sociais são um factor de protecção muito importante no 

desenvolvimento da resiliência.  

 Yunes (2001) declara que os factores de protecção devem ser encarados como 

processos, pois estes relacionam-se entre si e promovem uma experiencia baseada nos 

recursos internos. Estes factores são caracterizados por: responsabilidade, autonomia, 

motivação para realização de actividades, capacidade de comunicação, empatia, 
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expectativas futuras, criatividade e humor. Benard (1995) refere que existem três 

processos de protecção que podem ocorrer nos diversos envolvimentos. Estes processos 

são constituídos por diversos factores: relacionamento afectivo (pai, mãe, irmão, amigo, 

etc), elevadas expectativas (estas expectativas levam o jovem a possuir sentimentos de 

auto-estima, autonomia e auto-eficácia) e oportunidades de participação (encorajamento 

do pensamento critico, decisão de regras, capacidade de tomar decisões). Rutter (1999) 

identifica quatro processos para o desenvolvimento de factores de protecção: (i) 

diminuir o confronto com as situações de risco; (ii) diminuir as respostas negativas em 

cadeia; (iii) desenvolver e manter a auto-estima e auto-eficácia; (iv) desenvolver 

oportunidades para mudar os efeitos de stress. 

 Segundo Werner (2000), a investigação sobre a resiliência e os factores de 

protecção começou a dar ênfase aos estudos longitudinais, pois os autores que 

estudavam a resiliência confrontavam-se com a preocupação de seleccionar os melhores 

instrumentos para a avaliação de acordo com as idades, de se realizarem critérios 

variados que possibilitassem a discriminação de grupos muito e pouco competentes, ou 

seja, os investigadores necessitaram de observarem crianças em diferentes momentos, 

em vez de uma só ocasião, de se mostrarem cuidadosos nos resultados, de possuírem 

uma amostra sujeita a uma selecção muito criteriosa de crianças que se encontravam em 

situações de risco. 

 Nesta vertente, Masten et al (1999 cit in Simões, 2007) efectuaram um estudo 

longitudinal de dez anos, com os objectivos de relacionar os factores de protecção com 

o desenvolvimento de competências, de comprovar que as crianças que cresceram em 

situações de eventos negativos tinham poucos factores de protecção e se estes factores 

estivessem presentes em número moderado, as consequências de uma exposição ao 

risco poderiam ser positivas. Depois do estudo, estes autores afirmam que os 

adolescentes resilientes (competências elevadas) são muito diferentes dos jovens 

desadaptados (competências baixas), em termos de factores de protecção. 

 

Factores de Resiliência 

 Na adaptação resiliente, existe uma interacção dinâmica entre os factores de 

risco e os factores de protecção. A resiliência enquanto processo anula a definição de 

resiliência como uma aptidão individual, e descreve a resiliência não só como uma 

realização a nível pessoal, mas todos os ambientes em que a criança está inserida. Por 
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isso, a resiliência pressupõe um equilíbrio entre os factores de protecção e os de risco, 

se existirem mais factores de risco, também são fundamentais mais factores de 

protecção (Werner, 1994).  

 Pesce, Assis, Santos & Oliveira (2004) efectuaram um estudo com o objectivo 

de associar a resiliência com as adversidades e factores de protecção. Os resultados 

determinaram que os acontecimentos negativos, não apresentavam relação com a 

resiliência, mas os factores de protecção apresentavam-se todos correlacionados. Os 

mesmos autores efectuaram outro estudo com a finalidade de examinar a relação entre a 

resiliência, os acontecimentos de risco, e os factores de protecção. Os autores 

observaram que os factores de risco não estavam associados às características dos 

jovens resilientes. Eles concluíram que os adolescentes resilientes apresentavam uma 

auto-estima elevada, maior suporte familiar, bom relacionamento com os pares e 

professores.  

 Canha e Neves (2008) referem que a consciência pessoal e social é uma 

componente essencial da competência social. É essencial que os indivíduos tenham a 

percepção do que querem, sentem, pensam e fazem para planearem e ajustarem as suas 

acções aos diversos contextos. A tolerância às diferenças é a capacidade do indivíduo 

dar as suas opiniões e aceitar a dos outros, mesmo se não forem ao encontro das suas 

opiniões. Este factor também pode ser referido como a competência que o indivíduo 

possui para manter a interacção com os outros aceitando as suas diferenças de opinião.  

 A confiança pode ser traduzida como a primeira etapa no desenvolvimento 

social do indivíduo. Erikson (1963, cit in Prince-Embury, 2006) refere a confiança 

como a habilidade do indivíduo de receber e aceitar o que a vida lhe proporciona. Anaut 

(2005) refere que os indicadores de empowerment (capacidade de controlo e 

reconhecimento das suas competências num determinado contexto) definem-se como a 

capacidade de controlo pessoal, autonomia, auto-avaliação das competências e auto- 

estima. 

 White (1959, cit in Prince-Embury, 2006) enfatiza a eficácia como um factor 

essencial no desenvolvimento da criança. A auto-eficácia pode ser definida como a 

forma como o indivíduo encara os obstáculos em função da crença na sua eficácia 

pessoal. Bandura (1977, cit in Prince-Embury, 2006) refere que o comportamento pode 

ser previsto pela auto-eficácia percebida, a auto-eficácia determina qual o 

comportamento que o individuo adopta nas diversas situações. O optimismo é definido 

como uma atitude positiva para enfrentar os diversos acontecimentos da vida. A 
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adaptabilidade é a capacidade do indivíduo para pensar em mais do que uma solução 

para os problemas.  

 Siegel (1999, cit in Prince-Embury, 2006) identificou aspectos de reactividade e 

propôs um conceito de auto-regulação com diferentes componentes: intensidade, 

sensibilidade, tolerância, consciencialização e capacidade de comunicação. As 

habilidades de recuperação são fundamentais para determinar o tempo e o estado em 

que o individuo se recompõe quando exposto a um acontecimento adverso. David 

(2000, cit in Prince-Embury, 2006) refere a importância das funções da recuperação 

após os diversos acontecimentos negativos.  

 

Adolescência e Resiliência 

 A adolescência é um período do ciclo da vida onde existem desafios e obstáculos 

significativos para o adolescente. Os desafios principais de um adolescente é 

construírem a sua identidade, a independência da família e a pertença a um grupo de 

pares. Nesta etapa, os adolescentes ao entenderem que não podem resolver os seus 

problemas sempre de modo eficaz, podem começar a apresentar comportamentos 

desajustados com a sua família e sociedade.  

 O grupo de pares em conjunto com a família contribui para uma estabilidade 

psicológica do adolescente. Se o adolescente possuir uma boa auto-estima, um bom 

auto-conceito e uma boa auto-imagem tem maior probabilidade de se integrar 

facilmente nos vários contextos sociais. Na adolescência, o grupo de pares é uma forte 

influência sobre os jovens, os amigos influenciam predominantemente os 

comportamentos no seio escolar. O período da adolescência é uma fase em que os 

jovens mostram a capacidade de confrontar, reflectir, analisar e de tirar as suas próprias 

conclusões. Por isso, esta etapa é importante para desenvolver e fortalecer os factores 

protectores e prevenir os factores de risco, consequentemente potenciar a resiliência. 

(Paladini, Daverio, Moreno & Montero, 2005 cit. in Simões, Matos, Tomé, Ferreira, 

Diniz, & Aventura Social, 2009).  

 O indivíduo resiliente não apresenta uma defesa total à adversidade. A 

resiliência não é uma característica intrínseca, e não se desenvolve se não existir 

confronto com as adversidades (Canais & Guillamet, 2004 cit in Simões, 2009). As 

crianças e adolescentes resilientes apresentam algumas características: introspecção, 

independência, capacidade de interagir, criatividade, e auto-estima consolidada (Suárez 
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& Ojeda, 1997, citado por Melillo, 2005), competências sociais (flexibilidade, 

sensibilidade, capacidades de comunicação), na resolução de problemas (pensamento 

critico e elaboração de várias soluções), na autonomia (auto-estima positiva, 

independência) e nas expectativas para o futuro (persistência e objectivos 

concretizáveis). 

  Os jovens resilientes apresentam regras consistentes, têm pais afectuosos e 

dialogam permanentemente com os pais. Mostram auto-confiança e boas expectativas 

para o futuro (Antoni & Koller, 2000). Apresentam um controlo de todas as suas 

vivências, e encaram as mudanças das situações de uma forma positiva. Um indivíduo 

resiliente mostra um desenvolvimento pessoal e social saudável e uma capacidade para 

identificar, perceber e tolerar a dor e resolver as adversidades de modo construtivo 

(Flach, 1991).  

 Um estudo com o objectivo de relacionar os factores de risco e protecção 

associados aos comportamentos de saúde, com adolescentes com e sem NEE, 

determinou que os jovens com NEE, expunham-se mais a comportamentos de risco para 

a saúde. (Blum, Kelly, Irelan, 2001 in Murray, 2003). Nos adolescentes com NEE, a 

adversidade está associada à condição especial, que por vezes, pode ser um 

impedimento para realizarem actividades com os seus pares. De salientar, que alguns 

jovens com NEE, têm uma vida saudável o que lhes provoca sentimentos de bem-estar. 

 Além das barreiras arquitectónicas, os indivíduos com NEE sentem que a maior 

barreira é a atitude negativa por parte da sociedade (Spetch, Polgar, & King, 2003). 

 

Os Adolescentes e os Diversos Contextos  

Os autores Kotliarenco, Cáceres & Fontecilla (1997) afirmam que a proveniência 

da resiliência baseia-se nas vivências de um envolvimento prejudicial para a saúde física 

e mental do indivíduo. Bernard (1995) identificou diversos aspectos para a promoção da 

resiliência: (i) suporte emocional nos diversos contextos sociais (família, amigos e 

comunidade); (ii) expectativas elevadas dos outros; (iii) participação positiva nos vários 

envolvimentos sociais. 

 A primeira fase no desenvolvimento das qualidades da resiliência consiste em 

identificar as qualidades específicas de cada indivíduo, pois permitem aos técnicos 

colocar o foco nas capacidades e não nas suas dificuldades. É fundamental esta fase, 

pois as qualidades tem como consequência um bom desenvolvimento, como por 
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exemplo, os jovens que têm uma relação próxima com os professores e colegas tendem 

a gostar da escola. Em segundo lugar, e tendo como referência as qualidades, os 

técnicos podem estabelecer pontos de referência positivas para possuírem conhecimento 

acerca como desenvolver as capacidades. Na terceira fase, desenvolvem-se objectivos 

concretizáveis, a partir dos pontos de referência. Algumas investigações indicam que os 

adolescentes com muitas qualidades internas têm sucesso na escola e mantém uma boa 

saúde.  

O desenvolvimento das qualidades pode ser realizado em populações 

heterogéneas, mas os técnicos têm que ter consideração as individualidades de cada 

sujeito. Um dos aspectos mais importantes no desenvolvimento das qualidades é uma 

linguagem comum em todas as comunidades sociais, visto que um dos objectivos deste 

programa é o de proporcionar experiências de relacionamento, habilidades e valores 

com adolescentes heterogéneos para aumentar os comportamentos resilientes e diminuir 

os comportamentos de risco. 

 

Contexto Familiar 

 O ambiente familiar é muito importante para os adolescentes, Kowal e 

colaboradores (2002, cit in Gaspar et al, 2005) afirmam que as características familiares, 

a educação e o funcionamento familiar apresentam uma associação com o bem-estar 

socioemocional dos adolescentes, nomeadamente a sensibilidade e resposta às 

necessidades da criança. 

 A resiliência potencia a família a responder de forma positiva aos 

acontecimentos negativos e adversos (Rutter, 1987). Uma família é constituída por 

interacções e várias vivências ao longo do ciclo vital e através das várias gerações. Para 

que uma família apresente resiliência, alguns aspectos podem ser favoráveis a essa 

presença, tais como, organização familiar; interacções entre os membros da família; 

modelos educativos e a supervisão dos adultos sobre crianças e adolescentes (Assis et 

al, 2006). 

  As relações entre pais e filhos são caracterizadas por uma enorme 

complexidade, e por isso os adultos têm que incentivar um ambiente protector e seguro. 

Uma família que realiza uma boa protecção e um bom suporte emocional contribui para 

que os indivíduos realizem experiências positivas ao longo da vida.  
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 A família tem um grande impacto no desenvolvimento da resiliência em 

adolescentes (Brooks, 2006). Assim um dos objectivos dos técnicos na promoção da 

resiliência através da família, é descobrir e implementar as capacidades que fomentam a 

unidade da família, como por exemplo, boa comunicação entre os conjugues, boa 

qualidade de vida, celebrações familiares, rotinas e tradições familiares (McCubbin e 

McCubbin 1988). Benard (1998) afirma que as oportunidades de participação na família 

são essenciais porque ajudam a desenvolver um sentido de responsabilidade, capacidade 

de tomar decisões e um desenvolvimento saudável. Os factores de protecção familiares 

podem ser as normas e regras estabelecidas no seio da família. Benard (1998) afirma 

que quando são dadas responsabilidades às crianças e adolescentes por parte da família, 

é sinal de que os familiares acreditam nas suas capacidades.   

 As dificuldades financeiras tem efeitos ao nível do desempenho académico e no 

funcionamento sócio emocional do adolescente, e estes efeitos tornam-se mais evidentes 

quando associados a uma exposição constante de acontecimentos de vida negativos 

(McLoyd, 1998 cit in Simões, 2007). Os recursos financeiros são muito importantes 

pois estes têm um grande impacto na saúde, Attree (2004, cit in Gaspar et al, 2005) 

refere que as restrições económicas reduzem as expectativas futuras e a qualidade de 

vida dos adolescentes.  

 Os adolescentes que estão inseridos num contexto familiar adequado apresentam 

uma competência social satisfatória (Lieberman, Doyle, & Markiewicz, 1999 cit in 

Simões 2007), por outro lado, os jovens que não possuem uma ligação emocional com 

os pais, são muito influenciados pelos pares (Bogenschneider et al., 1998 cit in Simões 

2007). 

 Os contextos familiares desajustados, onde predomina o conflito e a distância 

emocional contribuem para níveis elevados de comportamentos de risco (Igra & Irwin, 

1996 cit in Simões, 2007), no entanto, a superprotecção também pode ser considerado 

um factor de risco, pois por vezes é muito difícil para os pais, conseguirem 

supervisionar as experiências e ao mesmo tempo manterem-se afastados nestes 

momentos, pois o instinto de proteger os filhos, causa uma super protecção que pode 

contribuir para realçar a diferença e ser uma barreira para a aceitação e integração no 

grupo (Malheiro, 2005).  
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Contexto Escolar 

 Bernard (1996) salienta que toda a comunidade escolar deveria estar ciente do 

papel da resiliência, para criar escolas em que os estudantes progridam no seu 

desenvolvimento pessoal e social. Assim, os agentes educativos têm que ter consciência 

que as suas atitudes podem determinar o desempenho escolar dos alunos. Por isso, a 

comunidade escolar tem que transformar as suas politicas educativas para uma melhor 

construção no desenvolvimento pessoal e social. A escola proporcionará resiliência se 

as experiências não forem vistas pelos alunos como ameaças, mas sim como desafios. 

 Um escola resiliente promove relações satisfatórias e de qualidade, construindo 

um conjunto de suportes com o ambiente, reconhecendo, aceitando e também impondo 

limites aos seus alunos (Pinheiro, 2004). O Ministério da Educação (2004: 51765) 

define a resiliência escolar como: “ (…) a capacidade do indivíduo ficar na Escola, 

apesar de um conjunto de características dos subsistemas (o próprio individuo; a 

família; a escola; o meio envolvente) que motivariam para o abandono escolar. 

Explica-se também pela interacção positiva que se estabelece entre os mesmos 

subsistemas, muitas vezes por intervenção externa de natureza preventiva”. 

 Um dos factores essenciais numa escola é o envolvimento que a escola oferece 

aos seus alunos. O envolvimento escolar pode actuar como um factor de protecção 

(sentimento de pertença à escola, relacionamento satisfatório com a comunidade 

escolar) ou ser um factor de risco (resultados escolares desfavoráveis, dificuldade de 

relacionamento entre pares). A participação nas actividades da escola contribui para 

ajudar os adolescentes com comportamentos de risco (Horn, Chen & Adelman, 1997), 

um envolvimento escolar positivo também é essencial para fomentar o sucesso escolar, 

e prevenir diversos comportamentos de risco (Bonny, Britto, Klostermann, Hornung, & 

Slap, 2000). 

 No período da adolescência estão presentes eventos negativos na vida do 

adolescente, e estes contribuem para que não ocorra um sentimento de bem-estar na 

escola (Lau, 2002), os recursos internos (cooperação, comunicação, empatia, auto-

eficácia) podem agir como factores de protecção na presença destes eventos (Gore & 

Eckenrode, 1996 cit in Simões 2007) 

  

 



58 
 

 Henderson & Milstein (2003) destacam diversos factores que contribuem para a 

resiliência educativa: 

 Ambiente afectuoso e de suporte; 

 Expectativas elevadas; 

 Apoio necessário para um bom desempenho escolar; 

 Promoção de responsabilidade; 

 Cooperação e gestão de conflitos. 

 Brooks (2006) refere que existem estudos empíricos que demonstram que a 

escola tem impacto nos resultados dos alunos. Neste sentido, Melillo (2005) após 

diversos estudos, refere que as escolas que mostram expectativas elevadas para os seus 

alunos e que realiza um acompanhamento para eles atingirem os objectivos contribuem 

para um elevado grau de sucesso em termos académicos, melhorando os 

comportamentos sociais e deste modo o desenvolvimento da resiliência. Uma escola 

que promove a resiliência, realiza um equilíbrio entre a exigência (confiança nas 

capacidades dos alunos) e o suporte afectivo, envolvem os alunos no processo de 

construção do plano de estudos, realizam estratégias para uma participação na 

avaliação, e oferecem aos seus alunos a oportunidade de criarem as regras na sala de 

aula.  

 As escolas ricas em factores resilientes têm uma comunidade escolar que tentam 

compreender os jovens, informam os adolescentes que são valorizados e amados, e 

promovem o sucesso e a comunicação (Aspy et al. 2004). Este autor também refere que 

os professores são agentes fundamentais na realização de oportunidades positivas. Os 

adolescentes resilientes sentem-se bem na escola, são mais comunicativos e têm boas 

interacções com os pares e professores, afirmam que na escola têm um professor que 

lhes ensina a matéria escolar, mas também é um confidente (Benard, 1998). Pelo 

contrário os jovens que não apresentam resiliência mostram indiferença e discriminação 

em relação à escola e professores. Ao promover relações satisfatórias entre todos os 

membros da comunidade escolar, a escola está a contribuir para que todos os seus 

alunos apresentem uma maior capacidade de resiliência e consequentemente uma boa 

qualidade de vida e um sentimento de bem-estar.  

 No HBSC / estudo OMS (Matos & Equipa do Projecto Aventura Social de 2003; 

Matos, Simões, Tomé, Gaspar, Camacho, Diniz, & Equipa do Projecto Aventura Social, 

2006), as adolescentes referem que a escola é um bom local e apresenta regras justas 
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para os seus estudantes e têm um sentimento de pertença, Os rapazes mais velhos 

afirmam que são tratados com mais severidade do que os outros estudantes mais novos. 

Na adolescência, o grupo de pares é uma forte influência sobre os jovens, os amigos 

influenciam predominantemente os comportamentos no seio escolar. O grupo de pares 

em conjunto com a família contribui para uma estabilidade psicológica do adolescente.  

 

Os Professores e a Promoção da Resiliência  

 Os agentes educativos têm que ser um modelo para os estudantes adolescentes, 

auxiliando-os na procura da sua identidade, apoiando-os nos diversos desafios. Para 

além do apoio, as expectativas elevadas por parte dos professores, contribuem para o 

sucesso académico e consequentemente os alunos apresentam sentimentos de confiança 

e auto-eficácia (Brooks, 2006), auto-estima e valorização das competências.  

 O planeamento de objectivos para o futuro por parte do professor é essencial na 

motivação, no investimento do aluno nas suas aprendizagens escolares, e na prevenção 

de comportamentos de risco (Crosnoe, 2002). O investigador Muller (1997) realizou um 

estudo sobre a relação entre as expectativas do professor nas aprendizagens dos seus 

alunos, os resultados deste estudo determinaram que os professores apresentavam 

expectativas elevadas para os alunos com bons resultados académicos e expectativas 

baixas para os estudantes com reduzidos resultados escolares. Para corroborar estas 

afirmações, Simões et al (2009) realizaram um estudo com o objectivo de relacionar a 

satisfação e o desempenho escolar com os objectivos e as expectativas dos adolescentes 

com necessidades especiais. Os resultados deste estudo demonstraram que os 

adolescentes com maiores expectativas apresentam um elevado nível académico e um 

sentimento de satisfação pela escola. Um relacionamento satisfatório com os adultos, as 

expectativas elevadas, e as oportunidades de participação influenciam as expectativas e 

a participação dos alunos.  

 Lisboa et al (2002) efectuou um estudo, onde analisou que as agressões verbais e 

a dificuldade de autoridade dos professores são os problemas mais divulgados pelas 

crianças, mas apesar destas reacções dos professores, as crianças poderão mostrar 

resiliência, pois a escola deverá promover a resiliência através de actividades que 

impulsionem as potencialidades individuais.  
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Contexto Comunitário 

 Como acontece com a escola, a comunidade tem o poder de unir as pessoas e de 

promover a resiliência. A comunidade contribui para a resiliência, criando as suas 

próprias tradições e rotinas, pois as actividades promovem um sentimento de pertença. 

Ao escolher as diversas actividades, o adolescente deve optar pelas actividades que se 

inserem nas suas áreas de interesse e que se adequam às suas capacidades. Os jovens 

que participam activamente nas actividades comunitárias (desportos, hobbies) estão 

expostos a condições favoráveis ao seu desenvolvimento (Rutter, 2001) e à promoção 

da resiliência. Deste modo, uma comunidade que oferece uma segurança física e 

emocional é uma comunidade que contribui para um bom desenvolvimento pessoal e 

social dos seus membros. 

 A literatura refere que os factores da comunidade podem promover a resiliência 

nos indivíduos (Condly, 2006), a comunidade pode ser um factor protector importante 

para as crianças e adolescentes, ou conferir condições de risco, como por exemplo, 

violência, consumo de drogas, dificuldades económicas e cooperar para um 

desajustamento do adolescente. 

 Nos vários contextos sociais do adolescente, estão inseridos vários factores que 

podem ter uma influência positiva ou negativa do adolescente. 

 Os factores inseridos nos vários envolvimentos podem ser factores de protecção 

ou de risco. Estes dois tipos de factores têm que estar em harmonia para que haja 

resiliência por parte da criança. 

 

Modelo de Benard 

 O modelo de Benard é baseado na interacção entre os recursos ambientais e os 

recursos internos. Os recursos ambientais presentes nos vários contextos de vida (casa, 

escola, pares e comunidade) estimulam um comportamento positivo em diversas áreas 

(saúde, social, académica) e diminuem os comportamentos de risco. Nos diferentes 

contextos é importante existir relações de afecto com adultos significativos, 

expectativas elevadas e as oportunidades de participação.  

 A autora aponta estes aspectos como factores de protecção que podem suceder 

nos principais envolvimentos. As ligações afectivas com as pessoas inseridas nos vários 

contextos promovem um desenvolvimento saudável. De salientar a importância de pelo 

menos uma pessoa de apoio para uma boa adaptação na confrontação com o risco. As 
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expectativas elevadas dos outros, desenvolve nos jovens sentimentos de auto-estima, 

auto-eficácia, autonomia e optimismo. Este factor é a causa para as oportunidades de 

participação, estas promovem um sentido de responsabilidade e a capacidade de tomar 

decisões. 

 

 

Fig. 2.1. – Modelo Conceptual da Resiliência e Desenvolvimento na Adolescência de 

Benard (Adaptado de Institute of Education Sciences, 2007) 

 

Adolescentes com NEE e Resiliência 

 Os jovens com Necessidades Educativas Especiais, para além dos desafios 

próprios da idade, têm os desafios associados à sua condição especial, e esta pode ser 

um obstáculo ao seu envolvimento nos diversos contextos de vida (WHO, 2001). 

Grotberg (2004, cit in Simões, Matos, Ferreira, Tomé, Diniz, & Equipa do Projecto 

Aventura Social, 2009) realça que uma deficiência congénita ou adquirida pode ser 

definida como uma adversidade. 

 A aceitação pelas pessoas com deficiência é ainda neste momento um desafio 

para uma sociedade cada vez mais exigente a nível das competências e da estética. Ao 

longo dos tempos tem-se mudado as definições da pessoa com deficiência, para que não 
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haja o enfoque sobre as limitações, mas sim sobre as capacidades de cada pessoa com 

deficiência. Nas diversas definições da deficiência, põe-se o foco nas capacidades do 

indivíduo e nos factores de risco para a sua participação social, e tanto o indivíduo como 

a sociedade são os agentes responsáveis para a diminuição de barreiras arquitectónicas e 

atitudinais (Amiralian et al., 2000; Buchalla, 2002). Assim, o maior desafio da 

sociedade é realizar a inclusão social das crianças com deficiência, para que elas 

ultrapassem as suas limitações, através das suas capacidades (França, Pagliuca & 

Baptista, 2007).  

 No âmbito do projecto “Risco e Resiliência em Adolescentes com Necessidades 

Educativas especiais”, Simões, Matos, Tomé e Ferreira (2008) efectuaram um estudo 

com o objectivo de conhecer os comportamentos de saúde e estilos de vida dos 

adolescentes com NEE, nos vários envolvimentos da sua vida, de forma a efectuar um 

programa de promoção da saúde e resiliência adaptado às suas necessidades. As autoras 

realizaram duas abordagens, quantitativa e qualitativa. 

 Os resultados da abordagem quantitativa mostram que os adolescentes com NEE 

atravessam a adolescência com fases semelhantes às dos jovens sem NEE, ou seja, os 

dois grupos de jovens passam pelos mesmos desafios. No entanto, os problemas 

aumentam para os jovens com NEE no que respeita ao relacionamento com a família, 

escola e pares, pois estes jovens mencionam dificuldades na comunicação em contextos 

sociais, mas apresentam sentimentos de pertença em relação à escola. 

 Verificou-se que os adolescentes com NEE são muitas vezes vítimas de 

bullying, estão durante muito tempo sozinhos em casa, e mostram frequentemente 

sentimentos de tristeza e apresentam problemas físicos e psicológicos. Os adolescentes 

com NEE referem ser mais infelizes, sentirem alguma solidão e que o seu desempenho 

escolar é inferior à média, comparativamente com os adolescentes sem NEE (Simões, et 

al, 2008) 

 Neste estudo observou-se ainda que os rapazes praticam mais desporto, 

comunicam mais facilmente com o pai, sentem-se menos tristes e sozinhos, e os colegas 

aceitam-nos como eles são. As adolescentes mostram mais preocupação com o corpo, e 

sentem alguma pressão sobre a realização dos trabalhos de casa. 

 Mas de uma forma geral, os adolescentes com NEE, praticam menos actividade 

física, mostram mais dificuldade na comunicação com os dois progenitores, têm menos 

amigos, sentem que os professores têm expectativas baixas em relação a eles, 

apresentam sentimentos de tristeza e de solidão e são muitas vezes vítimas de bullying. 
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 Neste estudo também se verificou que a escola é muito valorizada em relação 

aos adolescentes com NEE, apesar de sentirem muitas dificuldades na relação com os 

pares, das barreiras arquitectónicas, ou o confronto com o bullying. 

 A abordagem qualitativa foi realizada no sentido de favorecer pormenores nas 

atitudes, percepções, crenças e valores, possibilitando assim determinar como isso 

afecta os comportamentos associados à resiliência e saúde. Os resultados deste estudo 

mostraram que os adolescentes com NEE, na sua maioria, passam pelo período da 

adolescência sem mostrar muitos comportamentos de risco relativamente à saúde e 

bem-estar e qua a família e a escola são os contextos mais relevantes no seu quotidiano. 

 No âmbito do estudo anteriormente referido, Simões et al. (2008) efectuaram um 

estudo mais detalhado com o objectivo de: (i) investigar os recursos internos e externos 

dos adolescentes que contribuem para o seu bem-estar; (ii) averiguar a relação entre 

acontecimentos negativos e o bem-estar; (iii) verificar se os recursos (internos e 

externos) são reguladores da relação entre as adversidades e o bem-estar. Esta 

investigação abrangeu uma amostra de 494 adolescentes com NEE, com idade média de 

14 anos. Este estudo mostrou que os adolescentes com NEE apresentam diversos 

recursos internos (competências sociais e pessoais, e auto conceito) e vários recursos 

externos (pessoas significativas nos contextos sociais), estes dois tipos de recursos são 

os factores de protecção, quando o adolescente enfrenta adversidades ao longo da vida. 

 Este estudo também revelou, que quando o adolescente está exposto a diversos 

acontecimentos negativos, o contexto familiar e o auto-conceito são os factores 

protectores mais significativos. Outro resultado desta investigação ditou que os 

adolescentes conseguem superar as suas dificuldades em presença dos vários factores de 

protecção. 

 Um outro estudo com o objectivo de relacionar os factores de risco e protecção 

associados aos comportamentos de saúde, com adolescentes com e sem NEE, 

determinou que os jovens com NEE, expunham-se mais a comportamentos de risco para 

a saúde (Blum, Kelly, Irelan, 2001 in Murray, 2003). Nos adolescentes com NEE, a 

adversidade está associada à condição especial, que por vezes, pode ser um 

impedimento para realizarem actividades com os seus pares. 

 De salientar, que alguns jovens com NEE, têm uma vida saudável o que lhes 

provoca sentimentos de bem-estar. Além das barreiras arquitectónicas, os indivíduos 

com NEE sentem que a maior barreira é a atitude negativa por parte da sociedade 

(Spetch et al, 2003). 
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Saúde  

 A Organização Mundial de Saúde (O.M.S.), em 1948, definiu saúde como um 

estado de bem-estar físico, mental e social, total, e não apenas a ausência de doença ou 

incapacidade, evidenciando a sua importância para a felicidade, a paz e a segurança. 

Recentemente a O.M.S. acrescenta uma perspectiva ecológica à saúde, referindo que a 

saúde também é a capacidade que o indivíduo apresenta para satisfazer as suas 

necessidades, e por outro lado de modificar ou lidar com o meio envolvente (Ribeiro, 

2005). Esta concepção envolve uma percepção intra e interpessoal dependente de como 

o indivíduo se sente, da sua história de vida, bem como das condições do envolvimento 

que podem apresentar condições para comportamentos saudáveis ou de risco (Matos, 

1998).  

 A Organização Mundial de Saúde refere que a consciência das relações das 

diversas dimensões (mental, física e social) contribui para o papel importante da saúde 

mental no bem-estar dos indivíduos (WHO, 2001). Este organismo acrescenta que as 

perturbações mentais e comportamentais são comuns e afectam a população de todo o 

mundo, num determinado momento da sua vida. Estas perturbações podem se 

desencadear com inúmeros factores (pobreza, conflitos, desastres, doenças físicas 

graves, e factores familiares e ambientais) e apresentam uma forte influência na 

qualidade de vida dos indivíduos, das suas famílias e da sua comunidade (WHO, 2001). 

 A pobreza é descrita como um factor gerador de sofrimento. A pobreza significa 

um grande risco para a saúde e bem-estar físico, mental e social da criança e adolescente 

e por sua vez pode afectar a estabilidade das relações familiares (Gaspar, Matos, Ribeiro 

& Leal, 2006). O estatuto socioeconómico tem um forte impacto na saúde, associado a 

este estatuto, encontram-se vários factores, como por exemplo, níveis baixos de 

educação dos pais, desemprego, agregado familiar numeroso (Chen, Matthews & 

Boyce, 2002). Assim, tanto os factores individuais como os envolvimentais são fortes 

promotores do estado de saúde dos indivíduos (Matos, Simões & Sacchi, 2004). 

Himmel (2001, cit. in Simões, 2007) refere que a saúde é frequentemente definida como 

um aspecto mais importante da vida, como um funcionamento normal do corpo e alma e 

como um completo bem-estar. 

 O bem-estar e a qualidade de vida são dois conceitos relacionados com a saúde, 

pois o bem-estar está presente em várias definições de saúde, e a qualidade de vida é 
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avaliada segundo diversos domínios, entre os quais se destacam o bem-estar e a saúde 

(Campbel, Converse, & Rodgers, 1976, cit in Ribeiro 1998).  

 

Bem-estar 

 Bem-estar subjectivo é uma combinação do humor positivo, ausências de humor 

negativos e a satisfação com a vida (Argyle, 1997 cit in Simões, 2007). A personalidade 

do indivíduo tem sido associado ao bem-estar, isto deve-se ao facto que as diferenças 

individuais apresentam um impacto na avaliação que os indivíduos realizam das suas 

vidas, mas também porque as emoções fazem parte da vida das pessoas (Lucas & 

Diener, 2009). Estes autores afirmam que sentimentos negativos transmitem a 

motivação para inverter esses sentimentos, por seu lado, os sentimentos positivos são 

sentimentos funcionais.  

 Alguns investigadores referem que a felicidade é funcional e geralmente conduz 

ao sucesso. Os indivíduos que apresentam um alto nível de felicidade são bem 

sucedidos em termos de relações interpessoais. Os indivíduos que possuem um baixo 

nível de felicidade são mais bem sucedidos em termos de educação e participação 

política (Diener & Seligman, 2009). O conceito de felicidade tem sido muito discutido 

pelos investigadores Diener e Seligman (2009), que mencionam que a felicidade é 

constituída por quatro componentes: emoções agradáveis, sentimentos negativos, 

satisfação com a vida e domínio de satisfação. Estes autores salientam que estas quatro 

componentes apresentam uma correlação entre si, mas podem ser observadas 

individualmente.  

 A qualidade das relações interpessoais é fundamental para o bem-estar dos 

indivíduos, o apoio e as relações positivas contribuem para um sentimento de bem-estar. 

A frequência da participação em eventos sociais está associada a um nível elevado de 

felicidade (Menec, 2003 cit. in Diener & Seligman, 2009). Os problemas mentais e 

comportamentais foram encontrados frequentemente entre pessoas solteiras, famílias 

monoparentais e as pessoas que vivem sozinhas. As mulheres que possuem uma pessoa 

confidente tem menos probabilidade para desenvolverem uma depressão e apresentam 

uma maior satisfação pela sua vida (Antonucci, Lansford, & Akiyama, 2001).  

 O isolamento social está relacionado com o bem-estar. A solidão tem como 

consequência problemas psicológicos, deficiências físicas, e um baixo nível de 

satisfação com a vida. (Bowling, Edelmann, Leaver, & Hoekel, 1989). Os sentimentos 
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negativos desenvolvem-se quando um indivíduo é excluído de um grupo (Barden, 

Garber, Leiman, Ford, & Masters, 1985), e também na vida de indivíduos com uma 

relação mais estreita que estão separados por um longo período de tempo (Baumeister e 

Leary, 1995). 

 

Qualidade de Vida  

 A qualidade de vida é um conceito de difícil definição, pela sua abrangência e 

variação inter-cultural. De uma forma geral pode se definir como o nível de 

coincidência entre a vida real e as expectativas do indivíduo (Calmeiro & Matos, 2004). 

A Organização Mundial de Saúde (WHOQOL group) define qualidade de vida como a 

saúde física e psicológica, a independência e as relações com os contextos sociais. A 

O.M.S. refere também que a percepção do indivíduo acerca da sua posição nos vários 

envolvimentos, os seus objectivos, expectativas e preocupações complementam o 

conceito de qualidade de vida (WHO, 1994; WHOQOL, 1996). 

 Na área da saúde, o conceito de qualidade de vida surgiu pela necessidade de 

valorizar parâmetros mais amplos que o controlo dos sintomas e o aumento da 

esperança media de vida (Day, 1996 cit in Melo, 2008). O conceito, qualidade de vida 

relacionado com a saúde pode abranger diversos aspectos, como à avaliação da doença, 

do estado funcional e alguns elementos da vida do indivíduo. Nesta área, a qualidade de 

vida é definida como o valor atribuído à vida e a sua alteração tendo como causas, por 

exemplo, a incapacidade, o nível funcional e as oportunidades sociais (Patrick, 1997; 

Ribeiro, 1998 cit. in Melo, 2008). Na área da reabilitação, nomeadamente ao nível da 

DID (deficiência intelectual e desenvolvimental), têm existido diversos estudos sobre a 

qualidade de vida, como consequência de movimentos inclusivos, de defesa dos 

direitos, de autodeterminação e de acesso ao emprego por parte das pessoas com DID 

(Gómez, 2001 cit. in Melo, 2008). Teixeira (2000), tendo por referência um estudo da 

O.M.S., afirma que para muitas pessoas, a qualidade de vida está relacionada com a 

capacidade de realizar as tarefas diárias de forma autónoma e sem qualquer restrição às 

mesmas. A qualidade de vida para algumas pessoas significa ter a liberdade de escolher 

tendo um leque de opções de escolha (Brown & Brown, 2004) 

 A qualidade de vida pode ser desenvolvida como um conceito de sensibilização, 

uma interacção do indivíduo com o meio ambiente e a discrepância entre as 

expectativas e os objectivos concretizados (Brown & Brown, 2004). Estes autores 
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acrescentam que vários pesquisadores percepcionam que a qualidade de vida é multi-

dimensional, porque compreende diversos domínios que podem ser compreendidos 

individualmente ou em conjunto. O WHOOQOL-100 refere que a qualidade de vida 

apresenta seis domínios: (i) físico; (ii) psicológico; (iii) nível de independência; (iv) 

relações sociais; (v) contexto; (vi) espiritualidade. O grupo Europeu Kidscreen (2005) 

salienta que a qualidade de vida descreve aspectos físicos, psicológicos, mentais, sociais 

e funcionais de bem-estar.  

 Schalock (1996 cit in Melo, 2008) refere que a qualidade de vida é um conceito 

que deve abranger aspectos objectivos e subjectivos e as condições de vida desejadas 

pela pessoa. O mesmo autor refere que as dimensões da qualidade de vida são: bem-

estar emocional, relações interpessoais, bem-estar material, desenvolvimento pessoal, 

bem-estar físico, auto-determinação, inclusão social e direitos. As dimensões nucleares 

da qualidade de vida são iguais para todas as pessoas, não existindo dimensões 

diferentes para grupos diferentes, como as pessoas com deficiência (Schalock, 1997 cit. 

in Melo, 2008). 

 Harding (2001) refere que a qualidade de vida está relacionada com factores de 

bem-estar do indivíduo (físico, psicológico e social), por isso os acontecimentos de vida 

negativos podem influenciar negativamente o bem-estar, na medida em que um factor 

de stress pode ter um efeito forte na vida do indivíduo se existir um ou mais factores de 

risco (Kaplan, 1999). 

 Brown e Brown (2004) referem que as várias definições e descrições da 

qualidade de vida fornecem diversos objectivos e modos de alcançar esses objectivos. 

Assim, os objectivos para se atingir a qualidade de vida podem ser: (i) realização física, 

emocional e bem-estar material; (ii) satisfação com a vida; (iii) desenvolvimento de 

atitudes positivas; (iv) melhorar diversos domínios da vida; (v) melhorar as condições 

sociais e ambientais. Os meios para alcançar estes objectivos, segundo os mesmos 

autores são: (i) perceber as necessidades; (ii) reconhecer a forma como o indivíduo quer 

viver a sua vida; (iii) melhorar a inclusão social e a participação social.  

 

Avaliação na qualidade de vida 

 Todas as definições referem que a qualidade de vida é multi-dimensional e que 

qualquer método que pretenda medir a qualidade de vida deve incluir valores de 
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funcionalidade física, emocional e interacção social (Meuleners, Lee, Binns & Lower, 

2003). 

 A medição da qualidade de vida é importante como meio de detectar subgrupos 

da população com qualidade de vida baixa e avaliar o impacto das intervenções a nível 

de saúde publica num determinado grupo. Brown e Brown (2004) salientam que a 

qualidade de vida está sempre a mudar, assim a avaliação da qualidade de vida precisa 

de se adaptar à sua natureza mutável.  

  A avaliação da qualidade de vida em crianças e adolescentes é fundamental para 

identificar factores de risco ao bem-estar e prevenir os efeitos negativos desses factores 

(Helseth & Lund, 2005).  

 A avaliação da qualidade de vida pode ser realizada em termos quantitativos e 

qualitativos. Os estudos quantitativos determinam a qualidade de vida mediante 

indicadores sociais (saúde, bem-estar social, nível de vida, segurança, etc), psicológicos 

(reacções do individuo às suas vivências) e ecológicos (adaptação do individuo ao 

vários contextos sociais). Os estudos qualitativos avaliam as experiências, problemas, 

dificuldades das pessoas (Dennis, Williams, Giangreco, & Cloninger, 1993). 

 

Qualidade de Vida e os vários Contextos Sociais 

 Os vários contextos sociais apresentam diversos factores de protecção e de risco, 

estes factores possuem um impacto positivo ou negativo no bem-estar e qualidade de 

vida dos adolescentes. 

 O estudo HBSC, realizado em Portugal, confirma que há uma propensão para 

uma evolução negativa ao nível dos sintomas de mal-estar nos adolescentes (Matos, 

Simões, Carvalhosa et al., 2000). Os adolescentes que apresentam mal-estar físico e 

psicológico possuem dificuldades nos vários contextos onde está inserido. As mesmas 

autoras afirmam que ao aumentar os níveis de mal-estar, diminuem as percepções de 

saúde, sendo os adolescentes mais velhos aqueles que se sentem menos saudáveis. 

 

Contexto familiar 

 O período da adolescência é menos susceptível ao aparecimento de doenças ou a 

outras condições negativas de saúde, mas por vezes os adolescentes são confrontados 

com problemas de saúde mais ou menos graves. Os problemas físicos e psicológicos 

promovem dificuldades ao nível do envolvimento familiar (Simões, 2007) 
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 A comunicação com os pais também afecta o bem-estar geral, uma boa 

comunicação com os pais (Jackson, Bijstra, Oostra, & Bosma, 1998; King et al., 1996 

cit in Simões, 2007) e a percepção de um bom relacionamento familiar estão associados 

a um bem-estar geral (Chou, 1999; Greef & le Roux, 1999 cit in Simões, 2007). Os 

adolescentes que apresentam um sentimento de proximidade com os pais, que sentem 

que a família se preocupa com eles e que mostram satisfação com o envolvimento 

familiar têm menos probabilidade de apresentarem comportamentos de risco (Silliman, 

1994).  

 

Contexto Escolar 

 Vários estudos indicam que uma percepção positiva da escola, um sentimento de 

segurança e de pertença à escola, uma ligação afectiva com os colegas e professores são 

factores de protecção que promovem o sucesso académico e o bem-estar geral (Simões, 

2007; Matos et al., 2003, Matos et al., 2006a, b, cit in Simões et al., 2008). Outros 

estudos vêm ao encontro destes resultados referindo que uma ligação afectiva à escola 

está associado ao bem-estar dos adolescentes (Bonny et al., 2000; Burns et al., 2002; 

King et al, 1996; Resnick et al, 1993; Samdal, 1998 cit in Simões 2007), e um 

envolvimento escolar positivo pode contribuir para o sucesso escolar (Bonny et al, 

2000). Simões (2005) menciona que a ligação em relação à escola é essencial para o 

bem-estar do adolescente. 

 Neves e Carvalho (2006), salientam que os professores devem ser como modelos 

de uma boa regulação emocional, induzindo confiança nos alunos. Os professores são 

os agentes educativos fundamentais para o sucesso e satisfação com a escola. Também 

um sentimento de apoio por parte dos professores contribui para uma maior satisfação 

pela escola (Samdal et al, 1998 cit in Simões 2007), e para o bem-estar dos adolescentes 

(Matos & Carvalhosa, 2001; Simões, 2005). Matos e Carvalhosa (2001) acrescentam 

que as expectativas elevadas do professor proporcionam aos estudantes um sentimento 

de bem-estar. 

 A ligação afectiva com os pares também apresentam um forte impacto no bem-

estar dos adolescentes, pois a amizade contribui para o desenvolvimento psicossocial do 

adolescente (Bagwell, Schmidt, Newcomb & Bukowski, 2001; Erdley, Nangle, 

Newman & Capenter, 2001 cit in Gaspar, 2005), principalmente com o ajustamento 

escolar e a saúde psicológica, pois desenvolve-se uma relação clara entre a aceitação 
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dos pares e o ajustamento psicossocial (Bagwell, Schmidt, Newcomb & Bukowski, 

2001 cit in Gaspar, 2005). Segundo Costa (2000, cit in Assis et al, 2003) refere que os 

adolescentes com baixa auto-estima apresentam uma distorção dos seus pensamentos e 

sentimentos, o que lhes dificulta a integração dentro do grupo.  

 Segundo Simões (2007), alguns estudos apontam para que a falta de amigos seja 

um factor que contribui para problemas de saúde mental, por outro lado, participação 

com os pares promove a mudança de sentimentos de desvalorização e de incapacidades 

parta sentimentos de confiança e de bem-estar (Ungar, 2000). 

 

Qualidade de Vida e os Recursos Internos 

 As várias situações do quotidiano têm uma grande influência no comportamento 

do indivíduo, mais que os grandes acontecimentos ao longo da vida. Assim, o 

autoconhecimento, a auto-regulação após o confronto com as adversidades é muito 

importante para um sentimento de saúde e bem-estar. O autoconhecimento é definido 

como o conhecimento e compreensão de nós próprios, incluindo a compreensão de que 

os diversos acontecimentos podem influenciar o nosso comportamento (Austin & 

Kilbert, 2000 cit in Simões et al., 2009). A percepção que o adolescente tem de si 

próprio apresenta uma forte influência na realização das actividades e nas expectativas 

de futuro (Bandura, 2001). Associado a estas competências encontra-se a inteligência 

emocional, Goleman (1997) define inteligência emocional como “na capacidade de a 

pessoa se motivar a si mesma e persistir a despeito das frustrações; de controlar 

impulsos e adiar na recompensa; de regular o seu próprio estado de espírito e impedir 

que o desânimo subjugue a faculdade de pensar; de sentir empatia e ter esperança.”  

 Os indivíduos com uma elevada inteligência emocional, têm mais sucesso na 

vida, as suas interacções pessoais são satisfatórias, apresentam sentimentos de bem-estar 

emocional, possuem melhores expectativas e são mais optimistas (Chabot, 2000). 

 O optimismo também é essencial para o indivíduo possuir um sentimento de 

bem-estar, pois o optimismo é definido como uma atitude positiva para enfrentar os 

diversos acontecimentos da vida. Segundo Seligman, Reivich, Jaycox, e Gillham (1995, 

cit in Simões, 2007) o optimismo é fundamental para o desenvolvimento das interacções 

sociais, para um sentimento de confiança e de justiça e para a resiliência.  

 A origem do desenvolvimento emocional e social constitui a base para um 

desenvolvimento social, por isso é fundamental compreender a influência das relações 
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emocionais e sociais nas estruturas cognitivas das crianças e adolescentes (Gaspar et al., 

2005).  

 As competências relacionais podem ser definidas como a capacidade e 

oportunidade para conquistar pessoas que possam ajudar, esta conquista é muito 

importante na aquisição de suporte social (Fine, 1991; Mangham et al., 1995b; Priel & 

Shahar, 2000 cit in Simões, 2007). O estado de humor tem impacto no bem-estar geral, 

os adolescentes deprimidos apresentam baixa auto-estima e têm uma percepção mais 

negativa deles próprios (Lonigan, Carey & Finch, 1994; Lonigan, Philips & Hooe, 

2003, cit in Gaspar et al, 2005). 

  Os adolescentes precisam de apoio, relações positivas para sustentar um 

sentimento de bem-estar (Oishi, Diener, Lucas, 2009). Estes autores mencionam que 

receber apoio social e dar apoio às outras pessoas é muito importante para lidar com o 

stress.  
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Capitulo III – Estudo Quantitativo 

Introdução  

 Os aspectos teóricos apresentados na revisão bibliográfica colocam em evidência 

a existência de vários factores determinantes para a qualidade de vida na adolescência. 

Os factores envolvimentais como a família, a escola, o grupo de pares surgem com 

grande destaque a este nível. Estes contextos constituem os principais envolvimentos de 

socialização, por isso podem apresentar factores de risco e de protecção para o 

desenvolvimento dos adolescentes. 

 As acções que se dirigem às pessoas com deficiência visam a promoção do bem-

estar e qualidade de vida tendo em vista a igualdade de oportunidades e a inclusão 

social. Contudo, os adolescentes com necessidades especiais, numa sociedade cada vez 

mais competitiva, são frequentemente alvo de discriminação, preconceito ou 

desconhecimento, estes comportamentos têm como consequência uma reduzida 

interacção social nos vários contextos sociais em que esta inserido.  

 A qualidade de vida pressupõe um bem-estar físico e psicológico, como também 

um nível de qualidade de relações que o indivíduo estabelece com os seus contextos 

sociais.   

 Este estudo quantitativo visa analisar os factores de protecção e de risco 

associados ao bem-estar e à qualidade de vida dos adolescentes com necessidades 

especiais, com a finalidade de uma reflexão por parte dos diversos contextos sociais de 

novas acções que vão ao encontro das necessidades e aspirações dos adolescentes com 

necessidades educativas especiais.  

 

Questões de Investigação 

(1) De que modo os acontecimentos de vida negativos influenciam a qualidade de 

vida nos adolescentes com deficiência motora. 

 

(2) De que modo os acontecimentos de vida positivos influenciam a qualidade de 

vida nos adolescentes com deficiência motora. 

 

(3) Em que medida os recursos externos (envolvimento familiar, envolvimento 

escolar, envolvimento na comunidade, envolvimento com os pares) associados à 
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resiliência estão relacionados com a qualidade de vida nos adolescentes com 

deficiência motora. 

 

(4) Em que medida os factores internos (Cooperação e Comunicação, Auto-

Eficácia, Empatia, Resolução de Problemas, Auto-Conhecimento Objectivos e 

Aspirações) associados à resiliência estão relacionados com a qualidade de vida 

nos adolescentes com deficiência motora. 

 

(5) Em que medida alguns traços de resiliência (sentimento de domínio em relação à 

sua própria vida, os sentimentos em relação à interacção com os outros, e a 

reactividade) estão relacionados com a qualidade de vida nos adolescentes com 

deficiência motora. 

 

(6) Em que medida os recursos externos, recursos internos associados à resiliência, 

e traços de resiliência (MAS, REL, REA) estão relacionados com a qualidade de 

vida (global) nos adolescentes com deficiência motora. 

 

Amostra 

 A amostra deste estudo é composta por vinte e dois adolescentes com 

Necessidades Educativas Especiais, especificamente com deficiência motora. De 

salientar, que no início da investigação, pretendia-se recolher uma amostra composta 

por adolescentes com deficiência motora, visual e auditiva. Com o decorrer dos 

contactos, constatou-se que a população nas escolas apresentava maioritariamente 

deficiência motora, e por isso optou-se por uma amostra constituída exclusivamente por 

adolescentes com deficiência motora.    

 Estes adolescentes apresentavam idades compreendidas entre os 11 e os 19 anos 

(M= 14,14; D.P. = 2,05). A maior parte dos adolescentes é do género feminino (n=13). 

Os adolescentes estão a frequentar o 2º e 3º ciclo do ensino básico (5º ao 9º ano de 

escolaridade). 
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Instrumentos 

 Os instrumentos utilizados para a recolha de dados neste estudo empírico foram 

duas escalas de resiliência - Healthy Kids Resiliency Assessment Module (Anexo 3) e 

Resiliency Scales for Adolescents (Anexo 4), uma escala de avaliação de qualidade de 

vida – Instrumento Kidscreen – 52 (Anexo 5), e uma Checklist de Acontecimentos de 

Vida (Anexo 6).  

  

Instrumento Kidscreen – 52 

  O instrumento Kidscreen – 52 foi desenvolvido através do projecto “ Protecção e 

Promoção da Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde em Crianças e 

Adolescentes” (Kidscreen) (Ravens-Sieber, 2005). Este instrumento mede a saúde em 

geral associada à qualidade de vida em crianças e adolescentes (8 -18 anos). O 

Kidscreen é um instrumento de auto-preenchimento e o seu tempo de aplicação é de dez 

a quinze minutos. O Kidscreen foi adaptado e validado para a população portuguesa 

pela equipa portuguesa do projecto “Aventura Social” da Faculdade de Motricidade 

Humana/UTL em colaboração com outras universidades e centros de investigação 

(Gaspar & Matos, 2008). 

 O Kidscreen – 52 é constituído por 10 dimensões que descrevem a qualidade de 

vida relacionada com a Saúde (QVRS): 

 Saúde e Actividade Física: esta dimensão é constituída por 5 itens, e tem como 

objectivo analisar o nível de actividade (desportos específicos e actividades de 

grupo), energia e capacidade física. Nesta dimensão também é avaliado a saúde 

das crianças e adolescentes. A dimensão saúde e actividade física avalia 

sentimentos de mal-estar e queixas de uma saúde pobre. Uma pontuação baixa 

nesta dimensão, o adolescente sente-se exausto fisicamente e uma pontuação 

elevada revela uma boa forma física; 

 Sentimentos: esta dimensão está organizada em 6 itens, e avalia o bem-estar 

psicológico, emoções positivas e satisfação com a vida. Os vários itens analisam 

também as experiencias a que sujeitos estão expostos em termos de sentimentos 

positivos (felicidade, alegria, satisfação, e folia); 

 Estado de Humor Global: esta dimensão tem 7 itens, avalia sentimentos e 

emoções depressivas (solidão, tristeza) e como estas experiências são 
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percepcionadas pelas crianças/adolescentes. Esta dimensão apresenta uma 

pontuação elevada na qualidade de vida, se estes sentimentos forem raros, por 

outro lado uma pontuação baixa implica sentir-se deprimido, infeliz (Gaspar & 

Matos, 2008); 

 Sobre ti próprio: esta dimensão é constituída por 5 itens, e analisa a percepção 

que a criança/adolescente tem de si próprio; 

 Autonomia/Tempo Livre: esta dimensão está organizada em 5 itens, avalia a 

capacidade da criança/adolescente gerir o seu tempo livre, e analisa a autonomia 

em termos de auto-suficiência e independência; 

 Família e Ambiente Familiar: esta dimensão é constituída por 6 itens, analisa a 

interacção entre as crianças /adolescentes e os pais e o ambiente familiar; 

 Questões Económicas: esta dimensão tem 3 itens, analisa a percepção da 

criança/adolescente acerca dos seus recursos financeiros, e se tem os recursos 

disponíveis para acompanhar os seus pares nas diversas actividades; 

 Amigos: esta dimensão é constituída por 6 itens, avalia as interacções das 

crianças/adolescentes com os seus pares, e a forma como a criança/adolescente 

percepciona o suporte emocional dos seus amigos; 

 Ambiente Escolar e Aprendizagem: esta dimensão está organizada em 6 itens, 

analisa a compreensão que a criança/adolescente tem da sua capacidade 

cognitiva, avalia os sentimentos das crianças/adolescentes pela escola e as 

interacções com os professores; 

 Provocação: esta dimensão é constituída por 3 itens, avalia os sentimentos que a 

criança/adolescente apresenta quando exposto à rejeição dos seus pares. 

 

Healthy Kids Resiliency Assessment Module 

 Esta escala foi construída como um módulo da Califórnia Healthy Kids Survey. 

 O Healthy Kids Resiliency Assessment Module tem como objectivo conhecer os 

diversos factores internos e externos associados à resiliência, relacionados com o 

desenvolvimento adequado dos adolescentes. A escala Healthy Kids Resiliency 

Assessment Module foi adaptada para a população portuguesa por Martins (2005).  

 Este instrumento tem como base teórica o modelo de Bernard (1991, 1995), que 

entende a resiliência como um processo dinâmico. Assim, esta escala avalia os recursos 

internos (cooperação e comunicação, auto-eficácia, empatia, resolução de problemas, 
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auto-consciência, objectivos e aspirações),  e os recursos externos (relações afectivas, 

expectativas, e oportunidades de participação na família, escola, comunidade e grupo de 

pares). Esta escala é um instrumento de medida centrado no processo de resiliência e 

avalia os vários recursos que os adolescentes podem apresentar. 

 Este instrumento tem 58 itens e encontra-se organizado num questionário sob a 

forma de subescalas tipo Likert de 1 a 4 pontos (1- Discordo Totalmente/ Totalmente 

Falso, 4- Concordo Totalmente/ Muito Verdadeiro), nas seguintes subescalas as opções 

variam entre 1- Totalmente Falso a 4 – Muito Certo.  

 

Resiliency Scales for Adolescents 

 A Resiliency Scales for Adolescents avalia as capacidades individuais dos 

adolescentes que são importantes para a existência ou não da resiliência. A Resiliency 

Scales é uma escala de auto-relato constituída por três escalas: a Sense of Mastery 

(MAS), constituída por 20 itens, a Sense of Relatedness (REL), organizada em 24 itens 

e a Emocional Reactivity (REA) é composta por 20 itens.  

 A escala Sense of Mastery (MAS) tem como objectivo avaliar o sentido de 

domínio do adolescente. Esta escala inclui três subescalas: optimismo, auto-eficácia e 

adaptação. A escala Sense of Relatedness (REL) foi construída com base no pressuposto 

que as interacções sociais são fundamentais para o bem-estar de cada indivíduo. A REL 

apresenta quatro subescalas: confiança, apoio, conforto com os outros e capacidade para 

tolerar as diferenças. Esta escala avalia a relação do indivíduo em relação aos outros em 

termos de conforto, confiança e apoio social.  

 A Emotional Reactivity (REA) pode ser traduzida como a vulnerabilidade pré-

existente antes da existência de um acontecimento adverso. A REA representa um 

conceito de emotividade e sensibilidade. Esta escala não avalia directamente a regulação 

emocional, mas as experiências emocionais dos adolescentes. Esta escala apresenta três 

subescalas: sensibilidade, recuperação, dificuldades. 

Ao contrário das escalas MAS e REL, na REA uma pontuação baixa é indicativo de 

resiliência e uma pontuação alta traduz-se numa vulnerabilidade. A Resiliency Scales 

permite quantificar os factores de resiliência através dos vários atributos pessoais.  
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Life Events Checklist 

 Johnson (1986) elaborou a Checklist dos Acontecimentos de Vida. Esta 

Checklist é constituída por 46 itens (42 itens de acontecimentos de vida e quatro itens de 

opções em aberto para preenchimento de outros acontecimentos de vida que não estão 

listados na escala). Para preenchimento da escala, os adolescentes têm que assinalar: a) 

os acontecimentos de vida experienciados por ele no último ano; b) o tipo de 

acontecimento (Bom/Mau); c) o efeito/impacto que teve na sua vida (1- Nenhum Efeito; 

4 - Muito Efeito).  

 De salientar, que os primeiros 18 itens correspondem a acontecimentos que o 

adolescente tem pouco controlo sobre eles, os restantes itens são acontecimentos 

prováveis de causar stress, mas podem ser controlados pelo adolescente. 

 

Procedimentos 

 Para realizar este estudo, foram escolhidas as escalas e a checklist atrás 

mencionadas.  

 Para a recolha da amostra, do distrito de Lisboa, foram contactadas diversas 

escolas do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e várias Associações de Pessoas com 

Deficiência com a finalidade de obter autorização (Anexo2) para a recolha dos dados e 

para os informar acerca dos objectivos do estudo. Nas escolas, depois da autorização do 

Director da Escola, foi realizada uma reunião com os Professores de Apoio para 

combinar o horário em que podiam ser aplicados os questionários. Foi entregue aos 

Professores de Apoio o consentimento informado para os Encarregados de Educação 

que constituíram a amostra do presente estudo. 

 Seguidamente e após autorização dos Encarregados de Educação (Anexo 1), foi 

iniciado a aplicação das quatro escalas aos adolescentes. As escalas foram administradas 

aos jovens com deficiência motora de uma forma autónoma.  

 Para a aplicação dos questionários nas associações, foram enviadas as 

autorizações para os Encarregados de Educação por e-mail, e após estas autorizações 

foram enviados os questionários por e-mail aos adolescentes que depois de os 

preencherem reencaminharam-nos para a associação. 
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Tratamentos de Dados 

 Após a recolha dos dados, procedeu-se ao seu tratamento. Para realizar o 

tratamento estatístico, recorreu-se ao SPSS – Windows (versão 17.0).  

Inicialmente, realizou-se um estudo descritivo dos valores mínimos e máximos, 

desvios-padrão e o alfa de Cronbach relativamente aos três instrumentos utilizados: 

Kidscreen – 52, Resiliency Scales e a Healthy Kids Resilience Assessment Module. De 

salientar que procedemos à análise do alfa Cronbach, para verificar a consistência 

interna dos vários itens de cada escala. 

 
Kidscreen - 52 

 Para cada uma das subescalas do instrumento Kidscreen 52 são apresentados os 

dados descritivos (média, desvio-padrão, valores máximo e mínimo) bem como o valor 

do alfa de Cronbach.  

Quadro 3.1. Dados descritivos do instrumento Kidscreen - 52 

 N Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Alfa de 

Cronbach 

Saúde e actividade 

física 

22 8,00 24,00 14,27 4,48 ,80 

Sentimentos 22 15,00 29,00 23,77 3,56 ,72 

Estado de humor em 

geral 

22 7,00 25,00 12,82 5,07 ,85 

Sobre ti próprio 22 8,00 25,00 20,14 4,03 ,66 

Tempo livre 22 9,00 24,00 17,14 4,13 ,70 

Família, ambiente 

familiar e vizinhança 

22 9,00 30,00 24,95 5,43 ,91 

Questões económicas 22 3,00 15,00 8,82 4,27 ,83 

Amigos 22 14,00 30,00 21,73 5,52 ,85 

Ambiente escolar e 

aprendizagem 

22 14,00 30,00 22,45 4,84 ,84 

Provocação 22 3,00 13,00 5,68 2,59 ,80 

 

 Ao analisar o Quadro 3.1, verifica-se que nas dez dimensões do Kidscreen 52, o alfa de 

Cronbach apresenta valores compreendidos entre   = 0,66 e   = 0,91 que correspondem às 

dimensões - sobre ti próprio e família, ambiente familiar e vizinhança, respectivamente. De um 

modo geral, todas as dimensões apresentam valores apropriados de consistência interna. Alguns 

valores mais baixos, ligeiramente abaixo do valor referência (   ,70), nomeadamente o valor 

obtido na dimensão - sobre ti próprio, poderá estar associado ao facto das dimensões 

apresentarem um pequeno número de itens. A dimensão - família, ambiente familiar e 

vizinhança apresenta o valor médio mais alto de todas as dimensões (M = 24, 95 e D.P. = 5, 42), 
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por outro lado, a dimensão – provocação, tem o valor da média mais baixo das dez dimensões 

(M= 5,68 e D.P.= 2,58) 

 

Resiliency Scales 

 Para cada uma das escalas e subescalas da Resiliency Scales são apresentados os 

dados descritivos (média, desvio-padrão, valores máximo e mínimo) bem como o valor 

do alfa de Cronbach.  

Quadro 3.2. Dados descritivos do instrumento Resiliency Scales - MAS 

MAS N Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Alfa de 

Cronbach 

Optimismo 22 19,00 33,00 25,77 3,56 ,50 

Auto-eficácia 22 23,00 48,00 35,14 6,97 ,85 

Adaptabilidade 22 6,00 15,00 11,73 2,03 ,62 

MAS Total 22 57,00 96,00 72,64 10,34 ,85 

 

 A escala Sense Mastery (MAS) é constituída por três subescalas: Optimismo, 

Auto-Eficácia e Adaptabilidade.  

 Da análise do quadro 3.2, verificou-se que a subescala – optimismo, apresenta 

uma fraca fiabilidade pois o valor do alfa de Cronbach é inferior ao valor recomendado 

(  = 0, 50). A subescala auto-eficácia e o MAS (total) apresentam igualmente um   = 0,85 e 

deste modo a sua fiabilidade é apropriada. 

 A subescala como um valor médio mais elevado é a auto-eficácia (M = 35,14; 

D.P. = 3,56), seguido do optimismo (M = 25,77; D.P. = 6,97), e por último, a adaptabilidade 

(M = 11,72; D.P. = 2,02). 

 

Quadro 3.3. Dados descritivos do instrumento Resiliency Scales - REL 

REL N Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Alfa de  

Cronbach 

Confiança 22 20,00 35,00 26,23 3,58 ,55 

Suporte 22 13,00 30,00 24,23 4,14 ,66 

Conforto 22 6,00 20,00 14,05 3,64 ,75 

Tolerância 22 17,00 35,00 26,59 4,96 ,76 

REL (total) 22 63,00 120,00 91,09 13,78 ,88 

 

 As subescalas: confiança, suporte, conforto e tolerância constituem a subescala 

Sense of Relatedness (REL).  
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 A subescala – confiança, apresenta um   = 0,55 e como é inferior a 0,70 possui uma 

fraca fiabilidade. As subescalas do conforto e da tolerância, têm uma fiabilidade apropriada 

dado que possuem um   > 0,70. Alguns valores mais baixos, ligeiramente abaixo do valor 

referência (   ,70), nomeadamente no valor obtido na subescala confiança, poderá estar 

associado ao facto das dimensões apresentarem um pequeno número de itens.  

 No conjunto das várias subescalas, pode-se constatar que os adolescentes 

apresentam o valor médio mais elevado na tolerância (M = 26,59; D.P. = 4,96) e o valor 

médio mais baixo na subescala do conforto. 

 

Quadro 3.4. Dados descritivos do instrumento Resiliency Scales - REA 

REA N Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Alfa de 

Cronbach 

Sensibilidade 22 7,00 25,00 14,68 4,83 ,72 

Recuperação 22 4,00 19,00 6,14 3,72 ,90 

Incapacidade 22 10,00 47,00 24,64 11,02 ,92 

REA (todos os 

itens) 

22 22,00 91,00 45,45 17,47 ,93 

 
 A escala Emotional Reactivity (REA) é constituída por três subescalas: 

Sensibilidade, Recuperação e Incapacidade. 

 Com a análise do quadro 3.4, verifica-se que todos as subescalas tem uma 

fiabilidade apropriada, pois o   > 0,70 (sensibilidade:   = 0,72; recuperação:   = 0,90 e 

incapacidade:   = 0,92). 

 A subescala - incapacidade apresenta a média mais elevada (M = 24,63; D.P. = 

11,02) entre as subescalas que constituem esta escala. A subescala - recuperação tem o 

valor médio mais baixo (M = 6,13; D.P. = 3,72) comparado com as outras subescalas. 

 

Healthy Kids Resilience Assessment Module 

 Este instrumento é constituído por 5 escalas: recursos externos (Envolvimento 

Escolar, Envolvimento Familiar, Envolvimento Comunidade, Envolvimento com Pares) 

e os recursos internos. 

 Nas escalas dos recursos externos, realizou-se o mesmo procedimento efectuado 

na escala Resiliency Scales, isto é, efectuou-se a análise dos valores das escalas 

individualmente e depois efectuou-se a análise de cada uma das subescalas que 

constituem cada recurso externo. Na escala dos recursos internos procedeu-se à análise 

dos diversos valores de cada subescala individualmente. 
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Quadro 3.5. Dados descritivos do instrumento Healthy Kids Resilience Assessment Module 

(envolvimento familiar) 

Envolvimento Familiar N Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Alfa de 

Cronbach 

Relações 

afectivas  famíliar 

22 4,00 12,00 10,18 2,40 ,90 

Elevadas expectativas 

familiar 

22 6,00 12,00 10,77 1,69 ,90 

Participação 

significativa familiar 

22 4,00 11,00 7,77 2,02 ,60 

Envolvimento Famíliar 

(3 dimensões do 

envolvimento familiar) 

22 14,00 35,00 28,73 5,36 ,90 

 
 A subescala – participação significativa na família, apresenta um   = 0,60 e como 

é inferior a 0,70 possui uma fraca fiabilidade. As outras subescalas - relações afectivas na 

família e elevadas expectativas na família possuem uma fiabilidade adequada (  > 0, 70) 

pois todos os factores apresentam um   = 0,90. Alguns valores mais baixos, ligeiramente abaixo 

do valor referência (   ,70), nomeadamente no valor obtido na subescala - participação 

significativa na família, poderá estar associado ao facto das dimensões apresentarem um 

pequeno número de itens.  

 As relações afectivas na família (M=10,18; DP=2,40) e as elevadas expectativas na 

família (M=10,77; DP= 1,69) têm um valor médio semelhante.  

 A participação significativa na família apresenta o valor médio mais baixo (M = 7,77 e 

D.P. = 2,02) das três subescalas 

 

Quadro 3.6. Dados descritivos do instrumento Healthy Kids Resilience Assessment Module 

(envolvimento escolar) 

Envolvimento 

Escolar 

N Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Alfa de  

Cronbach 

Relações 

afectivas escolar 

22 6,00 12,00 9,55 1,71 ,65 

Elevadas expectativas  

escolar 

22 3,00 12,00 8,55 3,13  ,41 

Participação 

significativa escolar 

22 3,00 10,00 6,95 1,81 ,40 

Envolvimento 

Escolar (3 dimensões 

do envolvimento 

escolar) 

 

22 

 

19,00 

 

31,00 

 

26,09 

 

3,58 

 

,64 

 

 A escala relativa ao envolvimento escolar apresenta uma fiabilidade ligeiramente 

abaixo do valor de referência    0, 64), tal como a subescala relativa às relações 

afectivas    =0, 65). As subescalas relativas às expectativas e participação no contexto escolar 
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apresentam um alfa muito baixo (≤0,40), o que revela uma fiabilidade inadequada, facto este 

que possivelmente não é alheio ao número reduzido de itens (3 itens) que constituem a 

subescala. 

 A subescala relações afectivas na escola possui o valor médio mais elevado (M. = 8,55; 

D.P. = 3,13), o valor médio mais baixo (M = 6,95; D.P. = 1,81) reporta-se à participação 

significativa na escola. 

 

Quadro 3.7. Dados descritivos do instrumento Healthy Kids Resilience Assessment Module 

(envolvimento com pares) 

Envolvimento Pares N Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Alfa de 

Cronbach 

Relações 

afectivas pares 

22 6,00 12,00 9,45 1,95 ,76 

Elevadas expectativas 

pares 

22 6,00 11,00 8,73 1,39 ,31 

Envolvimentos pares 

3 dimensões do 

envolvimento pares) 

22 13,00 23,00 18,18 2,79 ,70 

 

 Nesta escala, a subescala – relações afectiva entre os pares possui um   = 0, 76, e 

como tal uma fiabilidade apropriada, por seu lado as elevadas expectativas entre os pares 

apresenta uma fraca fiabilidade (  = 0, 31) possivelmente pelo número reduzido de itens. 

 As relações afectivas com os pares apresentam um valor médio mais elevado (M = 

9,45;D.P. = 1,95) do que as elevadas expectativas com os pares (M = 8,73; D.P. = 1,39). 

 

Quadro 3.8. Dados descritivos do instrumento Healthy Kids Resilience Assessment Module 

(envolvimento comunidade) 

Envolvimento 

Comunidade 

N Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Alfa de 

Cronbach 

Relações 

afectivas comunidade 

 

22 

 

3,00 

 

12,00 

 

8,55 

 

3,14 

 

,90 

Elevadas expectativas 

comunidade 

 

22 

 

3,00 

 

12,00 

 

8,55 

 

3,13 

 

,90 

Participação significativa 

comunidade 

 

22 

 

3,00 

 

12,00 

 

6,95 

 

2,73 

 

,63 

Envolvimento  

comunidade (3 dimensões 

do envolvimento 

comunidade) 

 

22 

 

9,00 

 

34,00 

 

24,05 

 

6,87 

 

0,85 

 

 Das subescalas - relações afectivas na comunidade e as elevadas expectativas na 

comunidade apresentam um   = 0,90 e por isso têm uma fiabilidade apropriada.  



83 
 

 A subescala – participação significativa na comunidade tem uma fiabilidade 

ligeiramente abaixo do valor de referência (   = 0, 63). 

 As relações afectivas na comunidade e as elevadas expectativas na comunidade 

apresentam um valor médio igual (M = 8,55; D.P. = 3,14/3,12). O valor médio mais baixo (M= 

6,95; D.P. = 2,73) pertence ao factor da participação significativa na comunidade. 

 

Quadro 3.9. Dados descritivos do instrumento Healthy Kids Resilience Assessment Module 

(recursos internos) 

 N Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Alfa de 

Cronbach 

Cooperação 

comunicação 

22 4,00 12,00 8,68 1,86 ,30 

Auto-eficácia 22 6,00 12,00 8,23 1,93 ,80 

Empatia 22 3,00 12,00 8,86 2,12 ,71 

Resolução problemas 22 3,00 12,00 9,09 2,18 ,83 

Auto-consciência 22 6,00 12,00 9,36 1,79 ,70 

Objectivos aspirações 22 3,00 12,00 9,59 2,67 ,70 

 

 A subescala -resolução de problemas tem o valor do alfa de Cronbach mais elevado 

(  = 0, 83) comparado com as outras subescalas dos recursos internos, nomeadamente a 

subescala cooperação e a comunicação apresenta uma fraca fiabilidade (  = 0, 30) 

possivelmente pelo número reduzido de itens. 

 O valor médio mais elevado das diversas subescalas dos recursos internos, 

pertence aos objectivos e aspirações (M = 9,59; D.P. = 2,67), a subescala, auto- eficácia 

apresenta o valor médio mais baixo (M = 8,23; D.P. = 1,93) 

 

 Posteriormente, realizou-se a análise da simetria e da curtose (Anexo 8) das 

diversas dimensões dos vários instrumentos utilizados, para a decisão sobre o tipo de 

testes a utilizar nas análises (testes paramétricos ou não paramétricos). Uma das 

premissas dos testes paramétricos é ter uma distribuição simétrica e mesocurtica das 

variáveis em estudo. Quando os valores estão entre 2 e -2, a variável é simétrica e 

mesocurtica. (Pestana & Gageiro, 2000). 
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Associação entre as Variáveis em estudo e a qualidade de vida dos 

adolescentes   

 Nesta secção, pretende-se responder a cada uma das questões de investigação, 

através da procura de associações significativas entre as variáveis em estudo 

(acontecimentos de vida negativos e positivos e factores associados à resiliência) e a 

qualidade de vida dos adolescentes com deficiência motora (avaliada através das dez 

dimensões do Instrumento Kidscreen). Dado que a amostra apresenta um pequeno 

número de sujeitos e a análise exploratória da distribuição das diversas variáveis em 

estudo revelou que algumas destas variáveis não apresentam uma distribuição normal 

(simétrica e mesocúrtica) (Anexo 8), optou-se pela utilização de testes não paramétricos 

(correlação de Spearman) para a análise das associações entre as variáveis em estudo. 

 

 Antes da apresentação das associações entre as diferentes variáveis em estudo 

e a qualidade de vida dos adolescentes, são apresentadas as associações entre as 

diferentes dimensões (subescalas) dos instrumentos em análise. 

 

Quadro 3.10. Correlação (   de Spearman) entre as dez dimensões do Kidscreen- 52 

 Saude 

 e 

activida

de física Sentimentos 

Estado de 

humor  

em geral 

Sobre ti 

próprio 

Tempo 

livre 

Familia, 

ambiente 

familiar 

 e vizinhança 

Questões 

 económicas Amigos 

Ambiente 

escolar  

e aprendizagem Provocação 

Saude e 

actividade física 

1,000          

Sentimentos ,678** 1,000         

Estado de 

humor em geral 

-,570** -,600** 1,000        

Sobre ti próprio ,734** ,582** -,515* 1,000       

Tempo livre ,387 ,306 -,155 ,333 1,000      

Familia, 

ambiente 

familiar e 

vizinhança 

 

 

,579** 

 

 

,504* 

 

 

-,049 

 

 

,560** 

 

 

,479* 

 

 

1,000 

    

Questões 

económicas 

,400 ,272 -,221 ,246 ,566** ,176 1,000    

Amigos ,402 ,316 ,097 ,178 ,580** ,350 ,504* 1,000   

Ambiente 

escolar e 

aprendizagem 

,367 ,368 -,329 ,192 -,284 ,274 -,117 -,023 1,000  

Provocação -,293 -,596** ,292 -,519* -,437* -,394 -,350 -,339 ,026 1,000 

* <.05 

** <. 01 

 

 Pela análise do quadro 3.10. é possível verificar que a saúde e actividade física 

apresenta uma correlação positiva (moderada) com a dimensão sentimentos ( =0,68, 

 <.01), e com a variável família, ambiente familiar e vizinhança ( =0,58,  <.01) e uma 
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correlação positiva (forte)  com a dimensão sobre ti próprio ( =0,74,  <.01) ,o que 

significa que quanto mais elevados forem os níveis de saúde e actividade física mais 

elevados serão os níveis de sentimentos positivos em relação a si próprio e aos membros 

da família (ou vice-versa). A variável saúde e actividade física apresenta uma correlação 

negativa com o estado de humor em geral ( =- 0,5,  <. 01). Este resultado indica que 

quanto maior forem os níveis de saúde e actividade física menores serão os níveis de 

sentimentos depressivos e stressantes (ou vice-versa). 

 É possível também verificar que a variável sentimentos apresenta uma 

correlação positiva (moderada) com a variável família, ambiente familiar e vizinhança 

( =0,50,  <.05) o que significa que quanto mais elevados forem os níveis de satisfação 

com a vida mais elevados serão os níveis de uma interacção satisfatória com a família 

(ou vice-versa). Os sentimentos apresentam uma correlação negativa com o estado de 

humor em geral (  = - 0,60,  <.01) e com a provocação ( =-0,60,  <.01). Estes 

resultados indicam que quanto maior for a satisfação com a vida, menores serão os 

sentimentos negativos e o sentimento de rejeição por parte dos pares. O estado de 

humor em geral apresenta uma correlação negativa com a variável sobre ti próprio ( =-

52,  <.05), o que significa que quanto mais elevados forem os níveis de sentimentos 

depressivos, menores serão os níveis de percepção positiva em relação a si próprio (ou 

vice versa) 

 Com a análise do quadro 3.10., também é possível verificar que a variável sobre 

ti próprio apresenta uma correlação positiva (moderada) com a família, ambiente 

familiar e vizinhança ( = 0,56,  <.01), o que significa  que quanto mais elevado for o 

nível de percepção de si próprio mais elevados serão os níveis de relação com a família. 

A variável sobre ti próprio apresenta uma correlação negativa com a provocação ( =- 

0,52,  <.05), o que significa que quanto mais elevado for o nível  da percepção positiva 

ou negativa sobre si próprio menores ou maiores serão os níveis  de receio de uma 

rejeição por parte dos pares (ou vice-versa). 

 O tempo livre possui uma correlação positiva (moderada) com a família, 

ambiente familiar e vizinhança ( =0,48,  <.05), o que significa que quanto mais 

elevada for a quantidade de tempos livres, mais elevada será a qualidade das relações 

com a família  (ou vice-versa). O tempo livre possui também uma correlação positiva 

(moderada), mas mais significativa, com as questões económicas ( =0,57,  <.01) e 

amigos ( =0,58,  <.01), o que significa que quanto mais elevados forem os níveis de 
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oportunidades de participação,  mais elevados serão os níveis de recursos financeiros e a 

qualidade de interacção com os pares (ou vice-versa). 

 O tempo livre possui uma correlação negativa com a provocação ( =- 

44,  <.05), o que significa que quanto mais elevados forem os níveis de participação, 

menores serão os níveis de rejeição por parte dos pares (ou vice-versa) 

 As questões económicas apresentam uma correlação positiva (moderada) com os 

amigos ( =0,50,  <.05), este resultado significa que quanto mais elevados forem os 

níveis de recursos financeiros mais elevados serão os níveis da qualidade da interacção 

com os pares. (ou vice-versa). 

 

Quadro 3.11. Correlação (   de Spearman) entre as variáveis dos vários recursos externos 

(envolvimento familiar, envolvimento escolar, envolvimento com pares, envolvimento da 

comunidade) 

   * <.05 

   ** <.01 

  

 Pela análise do quadro 3.11. é possível verificar que nenhuma das associações 

entre os recursos presentes nos diversos contextos se revelou significativa. 

 

Quadro 3.12. Correlação (   de Spearman) entre as variáveis cooperação e comunicação, auto-

eficácia, empatia, resolução de problemas, auto-conhecimento, objectivos e aspirações 

 Cooperação 

comunicação 

Auto- 

eficácia 

Empatia Resolução 

Problemas 

Auto-conhecimento Objectivos 

_aspirações 

Cooperação 

comunicação 

1,000  

 

    

Auto -eficácia ,457* 1,000    , 

Empatia ,147 -,064 1,000    

Resolução problemas ,170 ,130 ,391 1,000   

Autoconhecimento ,282 ,318 -,171 ,100 1,000  

Objectivos aspirações -,131 ,039 -,111 ,253 ,381 1,000 

* <.05   

** < .01 

 

 Envolvimento 

Escolar 

Envolvimento 

Familiar 

Envolvimento 

Comunidade 

Envolvimento 

Pares 

Envolvimento Escolar 1,000    

Envolvimento Familiar ,249 1,000   

Envolvimento 

Comunidade 

-,030 ,262 1,000  

Envolvimento Pares ,368 ,246 ,311 1,000 
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 Pela análise do quadro 3.12., é possível verificar que apenas uma das 

associações entre as diversas dimensões dos recursos internos é significativa. Mais 

concretamente, a cooperação e comunicação apresenta uma correlação positiva 

(moderada) com a auto-eficácia ( =0,46,  <.05), Este resultado significa que quanto 

mais elevados forem os níveis  de cooperação e comunicação, mais elevados serão os 

níveis de auto-eficácia (ou vice-versa). 

 

Quadro 3.13.- Correlação (   de Spearman ) das escalas do MAS,REL,REA 

 MAS REL REA 

MAS 1,000   

REL ,721
**

 1,000  

REA -,559
**

 -,586
**

 1,000 

* < .05 

** <.01 
 

 A escala sense of relatedness (REL) apresenta uma correlação positiva (forte) 

com a escala sense of mastery (MAS)   =0,72,  <.01). Este resultado significa que 

quanto mais elevados forem os níveis de interacções sociais, mais elevados serão os 

níveis de percepção de domínio em relação à sua vida (ou vice versa). 

 A escala emotional reactivity (REA) apresenta uma correlação negativa com a 

escala sense of mastery (MAS) ( = -0,56,  <.01), e com a escala sense of relatedness 

(REL) ( =- 0,59,  <.01).Estes resultados significam que quanto mais elevados forem os 

níveis de vulnerabilidade, menores serão os níveis de qualidade de interacção com os 

outros e de percepção de domínio sobre a sua vida. (ou vice-versa). 

 

Quadro 3.14. – Correlação (   de Spearman) das subescalas do MAS,REL,REA 

 Mas REL REA 

Optimismo ,776** ,713** -,279 

Auto-eficácia ,919** ,653** -,534* 

Adaptabilidade ,579** ,580** -,101 

Confiança ,803** ,834** -,347 

Suporte ,646** ,873** -,289 

Conforto ,481* ,717** -,414 

Tolerância ,749** ,919** -,708** 

Sensibilidade -,401 -,485* ,831** 

Recuperação -,261 -,501* ,806** 

Incapacidade -,491* -,477* ,949** 

                       *  <.05 

                       **  <.01 
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 Pela análise do quadro 3.14. é possível verificar que a escala sense of mastery 

(MAS) apresenta uma correlação positiva (forte) com o optimismo ( =0,78,  <.01), 

auto-eficácia ( =0,92,  <.01),  confiança ( =0,80  <.01), tolerância ( =0,75,  <.01) e 

uma correlação positiva (moderada) com o suporte ( =-0,65,  <.01) e com 

adaptabilidade ( =0,58,  <.05). Estes resultados significam que quanto mais elevados 

forem os níveis de controlo ou domínio (MAS), mais elevados serão os níveis de 

confiança, suporte e tolerância (ou vice-versa). A sense of mastery (MAS) apresenta 

uma correlação negativa com a sensibilidade ( =-0,48,  <.05), e com incapacidade ( =-

0,49,  <.01). Estes resultados significam que quanto mais elevados forem os níveis de 

controlo ou domínio (MAS), menores serão os níveis da sensibilidade e incapacidade 

(ou vice-versa). 

 A sense of relatedness (REL) apresenta uma correlação positiva (forte) com o 

optimismo ( =0,71,  <.01), confiança ( =0,83,  <.01), suporte ( =0,87,  <.01), 

conforto ( =0,72,  <.01), tolerância ( =0,92,  <.01), e uma correlação positiva 

(moderada) com a  auto-eficácia ( =0,65,  <.01),  <.01), e com adaptabilidade ( =0,58, 

 <.05). Estes resultados significam que quanto mais elevados forem os níveis de 

relacionamento com os outros (REL), mais elevados serão os níveis de optimismo, auto-

eficácia, confiança, suporte, conforto tolerância e adaptabilidade (ou vice-versa). A 

sense of relatedness (REL) apresenta uma correlação negativa com a sensibilidade (  =-

0,48,  <.05), recuperação ( =-0,50,  <.05) e incapacidade ( =-48,  <.05). Estes 

resultados significam que quanto mais elevados forem os níveis de interacção com os 

outros (REL), menores serão os níveis da sensibilidade, recuperação e incapacidade (ou 

vice-versa). 

 A emotional reactivity (REA) apresenta uma correlação positiva (forte) com a 

sensibilidade ( =0,83,  <.01), recuperação ( =0,81,  <.01) e com a incapacidade ( = 

0,95,  <.01). Estes resultados significam que quanto mais elevados forem os níveis de 

reactividade (REA), mais elevados serão os níveis da sensibilidade, recuperação e 

incapacidade. A emotional reactivity (REA) apresenta uma correlação negativa com a 

auto-eficácia ( =-0,53,  <.05), tolerância (  =-72,  <.01) esta mais forte do que a 

anterior. Estes resultados significam que quanto mais elevados forem os níveis de 

reactividade, menores serão os níveis de auto-eficácia, tolerância (ou vice-versa). 
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Quadro 3.15. – Correlação (  de Spearman ) das várias subescalas do MAS,REL,REA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Optimismo         1,000          

Auto_Eficácia ,438* 1,000         

Adaptabilidade ,212 ,310 1,000        

Confiança ,598** ,719** ,232 1,000       

Suporte ,438* ,479* ,425* ,642** 1,000      

Conforto ,539** ,319 ,368 ,422 ,432* 1,000     

Tolerância ,408 ,653** ,436* ,699** ,718** ,532* 1,000    

Sensibilidade -,269 -,500* -,166 -,507* -,289 -,278 -,573** 1,000   

Recuperação -,246 -,376 -,058 -,486* -,292 -,317 -,602** ,683** 1,000  

Incapacidade -,261 -,618** -,215 -,376 -,267 -,362 -,680** ,638** ,637** 1,000 

Nota: 1= Optimismo; 2= Auto- eficácia; 3= Adaptabilidade; 4= Confiança; 5= Suporte; 6=Conforto; 7= Tolerância; 8= Sensibilidade; 9= 

Recuperação; 10= Incapacidade 

* <.05 

** <. 01 

 

 Pela análise do quadro 3.15. é possível verificar que a auto-eficácia apresenta 

uma correlação positiva (moderada) com o optimismo ( =0,44,  <.05), este resultado 

significa que quanto mais elevados forem os níveis de auto-eficácia mais elevados serão 

os níveis de optimismo (ou vice-versa). 

 A confiança possui uma correlação positiva (moderada) com o optimismo 

( =0,60,  <.01), e uma correlação positiva (forte) com a auto-eficácia ( =0,72,  <.01). 

Estes resultados significam, que quanto mais elevados forem os níveis de confiança 

mais elevados serão os níveis de optimismo e auto-eficácia (ou vice-versa). 

O suporte apresenta uma correlação positiva (moderada) com o optimismo (  =0,44,  <.05), 

auto-eficácia (  =0,48,  <.05), adaptabilidade (  =0,43,  <.05) e com a confiança 

(  =0,64,  <.01), esta ultima correlação é mais forte do que as duas anteriores. Estes 

resultados significam, que quanto mais elevados forem os níveis de suporte mais 

elevados serão os níveis de optimismo, auto-eficácia e adaptabilidade (ou vice-versa). 

 O conforto apresenta uma correlação positiva (moderada) com o optimismo (  =0,54, 

 <.01), e com o suporte (  =0,43,  <.01). . Este resultado significa, que quanto mais 

elevados forem os níveis de conforto mais elevados serão os níveis de optimismo e 

suporte (ou vice-versa). 

 A tolerância possui uma correlação positiva (moderada) com a adaptabilidade 

(  =0,44,  <.05),  conforto (  =0,53,  <.05) e a auto-eficácia (  =0,65,  <.01),. A 

tolerância ainda possui uma correlação positiva, mas mais forte com a confiança 

(  =0,70,  <.01) e com o suporte (  =0,72,  <.01). Estes resultados significam que 
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quanto mais elevados forem os níveis de tolerância mais elevados serão os níveis de 

adaptabilidade, conforto, auto-eficácia, confiança e suporte (ou vice-versa). 

 A sensibilidade apresenta uma correlação negativa com a auto-eficácia ( =-0,50, 

 <. 05), confiança ( =-0,51,  <.05) e também com a tolerância ( =-57,  <.01). Estes 

resultados significam que quanto mais elevados forem os níveis de sensibilidade, 

menores serão os níveis de auto-eficácia, confiança e tolerância (ou vice-versa). 

 A recuperação apresenta uma correlação negativa com a tolerância ( =-0,60, 

 <.01), sensibilidade (  -0,68,  <.01) e com a confiança ( =-48,  <.05), mas esta 

correlação é mais fraca do que as duas anteriores. Estes resultados significam que 

quanto mais elevados forem os níveis de recuperação, menores serão os níveis de 

sensibilidade e de confiança (ou vice-versa). 

 A incapacidade apresenta uma correlação negativa com a auto-eficácia ( =-0,62, 

 <.01) e com a tolerância ( =-0,68,  <.01). Estes resultados significam que quanto mais 

elevados forem os níveis de incapacidade, menores serão os níveis de auto-eficácia e de 

tolerância (ou vice-versa). 

 A incapacidade também apresenta uma correlação positiva com a sensibilidade 

(  =0,64,  <.01), e com recuperação ( =0,64,  <.01), este resultado significa que 

quanto mais elevados forem os níveis de incapacidade mais elevados serão os níveis de 

sensibilidade e de recuperação (ou vice-versa). 

 

Associação entre os Acontecimentos de Vida Negativos e Positivos e as 

10 dimensões do Instrumento Kidscreen  

 Nesta secção, procura-se verificar se existem associações significativas entre 

os acontecimentos de vida e a qualidade de vida dos adolescentes através das dez 

dimensões do Instrumento Kidscreen. 
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Quadro 3.16. Correlação (  de Spearman) entre as variáveis dos acontecimentos de vida 

negativos e positivos e as 10 dimensões do instrumento Kidscreen 

 AVN Total AVP Total 

Saúde e actividade física -,449* -.337 

Sentimentos -,198 .116 

Estado de humor em geral ,649** .167 

Tempo livre -,280 -.308 

Sobre ti próprio -,413 -.258 

Questões económicas -,379 -.308 

Familia, ambiente familiar e vizinhança -,051 -,100 

Ambiente escolar e Aprendizagem ,027 .433* 

Amigos ,095 -.145 

Provocação ,062 -0.39 

      * <.05 

      ** <. 01 

 
 

 Pela análise do Quadro 3.16. é possível verificar que o estado de humor em 

geral apresenta uma correlação positiva (Moderada) com os acontecimentos de vida 

negativos (  = 0.65,   <.01), o que significa que quanto mais elevados forem os níveis 

de acontecimentos de vida negativos mais elevados serão os níveis de sentimentos 

depressivos ou stressantes. (ou vice-versa). A saúde e actividade física apresentam uma 

correlação negativa com os acontecimentos de vida negativos (  =-0,45,  <0.5). Estes 

resultados indicam que quanto maior forem os acontecimentos de vida negativos 

menores serão os níveis de saúde (ou vice-versa). Quanto aos acontecimentos positivos, 

é possível verificar que o ambiente escolar e aprendizagem apresenta uma correlação 

positiva (moderada) com os acontecimentos de vida positivos (   =0.43,  <.05), o que 

significa que quanto mais elevados forem os níveis de acontecimentos de vida positivos 

mais elevados serão os níveis de satisfação com a escola e agentes escolares. (ou vice-

versa). 
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Associação entre o envolvimento familiar, envolvimento escolar, 

envolvimento com pares, envolvimento da comunidade e as 10 

dimensões de Kidscreen 

Quadro 3.17.Correlação (  de Spearman) entre as variáveis do envolvimento familiar, 

envolvimento escolar, envolvimento com pares, envolvimento da comunidade e as 10 

dimensões de Kidscreen 

 Envolvimento 

Escolar 

Envolvimento 

Familiar 

Envolvimento 

Comunidade 

Envolvimento 

Pares 

Saúde e actividade física ,289 ,623
**

 -,029 -,018 

Sentimentos ,463
*
 ,656

**
 ,070 ,272 

Estado de humor em geral -,288 -,293 ,188 ,089 

Sobre ti próprio ,270 ,580
**

 ,225 ,253 

Tempo livre -,066 ,455
*
 ,061 ,193 

Familia, ambiente familiar e 

vizinhança 

,338 ,750
**

 ,379 ,222 

Questões económicas -,077 ,334 ,097 ,202 

Amigos ,214 ,490
*
 ,034 ,405 

Ambiente escolar e 

aprendizagem 

,322 ,335 -,136 -,161 

Provocação -,316 -,507
*
 -,284 -,292 

   * <.05 

   ** <.01 

 

 Pela análise do quadro 3.17. é possível verificar que a variável saúde e 

actividade física apresenta uma correlação positiva (moderada) com o envolvimento 

familiar (  =0,62, p<.01), o que significa que quanto mais elevados os níveis da variável 

saúde e actividade física, maior serão os níveis do envolvimento familiar (ou vice-

versa). 

 Os sentimentos apresentam uma correlação positiva (moderada) com o 

envolvimento escolar ( = 0,46,  <.05), e uma correlação positiva (moderada) mais 

significativa com o envolvimento familiar ( =0,66,  <.01). Estes resultados significam 

que quanto mais elevados forem os níveis de satisfação com a vida, mais elevados serão 

os níveis do envolvimento escolar e familiar (ou vice-versa). 

  A dimensão- sobre ti próprio possui uma correlação positiva (moderada) com o 

envolvimento familiar ( =0,58,  <.01), este resultado significa que quanto mais 

elevados os níveis de percepção sobre si próprio, mais elevados serão os níveis do 

envolvimento familiar (ou vice-versa). 

 A variável tempo livre apresenta uma correlação positiva (moderada) com o 

envolvimento familiar (  =0,46,  <.05), este resultado significa que quanto mais 
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elevados os níveis de participação, mais elevados serão os níveis do envolvimento 

familiar (ou vice-versa). 

 A variável família, ambiente familiar e vizinhança possui uma correlação 

positiva (forte) com o envolvimento familiar ( =0,75,  <.01). Este resultado significa 

que quanto mais elevados os níveis de interacção com família, ambiente familiar e 

vizinhança, mais elevados serão os níveis do envolvimento familiar (ou vice-versa). 

 Os amigos apresentam uma correlação positiva (moderada) com o envolvimento 

familiar ( =0,49,  <.05), este resultado significa que quanto mais elevados o nível de 

interacção com os amigos mais elevados serão os níveis do envolvimento familiar (ou 

vice-versa). 

 A provocação apresenta uma correlação negativa com o envolvimento familiar 

(  =-0,51,  <.05), este resultado significa que quanto mais elevados os níveis de 

relacionamentos, menores serão os níveis do envolvimento familiar (ou vice-versa). 

 

Associação entre a Cooperação e Comunicação, Auto-Eficácia, 

Empatia, Resolução de Problemas, Auto-Conhecimento, Objectivos e 

Aspirações e as 10 dimensões de Kidscreen 

Quadro 3.18. Correlação (  de Spearman) entre as variáveis Cooperação e Comunicação, Auto-

Eficácia, Empatia, Resolução de Problemas, Auto-Consciência, Objectivos e Aspirações e as 10 

dimensões da Kidscreen 

 Cooperação 

comunicação 

Auto-

eficácia 

Empatia Resolução 

Problemas 

Auto- 

conhecimento 

Objectivos 

_aspirações 

Saúde e 

actividade física 

,781** ,528* -,223 ,115 ,431* ,005 

Sentimentos ,724** ,431* ,090 ,403 ,418 ,027 

Estado de humor 

em geral 

-,427* -,420 ,357 -,237 -,394 ,095 

Sobre ti próprio ,715** ,417 -,014 ,170 ,210 -,150 

Tempo livre ,511* ,121 -,167 ,105 ,150 ,108 

Família, 

ambiente 

familiar e 

vizinhança 

,707** ,310 ,411 ,176 ,114 ,037 

Questões 

económicas 

,210 ,059 -,335 ,382 ,127 ,338 

Amigos ,414 ,105 -,204 -,062 ,283 ,161 

Ambiente 

escolar e 

aprendizagem 

,233 ,311 -,058 ,145 ,145 -,009 

Provocação -,474* -,272 -,112 -,181 ,136 ,202 

      * <.05 

      ** <.01 
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 Pela análise do quadro 3.18. é possível verificar que a variável saúde e 

actividade física apresenta uma correlação positiva (forte) com a variável cooperação e 

comunicação ( =0,78,  <.01). A saúde e actividade física também apresenta uma 

correlação positiva (moderada) com a auto-eficácia ( =0,53,  <.05) e com o auto-

conhecimento ( =0,43,  <.05). Estes resultados significam que quanto mais elevados 

forem os níveis da saúde e actividade física mais elevados serão os níveis da cooperação 

e comunicação, auto-eficácia e auto-conhecimento (ou vice-versa). 

 Os sentimentos apresentam uma correlação positiva (forte), com a cooperação e 

comunicação (  =0,72,  <.01) e uma correlação positiva (moderada) com a auto-eficácia 

( =0,43,  <.05), estes resultados significam que quanto mais elevados forem os níveis 

de satisfação com a vida mais elevados serão os níveis da cooperação e comunicação e 

auto-eficácia (ou vice-versa). 

 O estado de humor em geral apresenta uma correlação negativa com a cooperação 

e comunicação ( =-0,42,  <.05), este resultado significa que quanto mais elevados 

forem os níveis de sentimentos depressivos menores serão os níveis da cooperação e 

comunicação e auto-eficácia (ou vice-versa). 

 A variável sobre ti próprio possui uma correlação positiva (forte) com a variável 

cooperação e comunicação ( =0,72,  <.01), este resultado significa que quanto mais 

elevados forem os níveis de percepção de si próprio mais elevados serão os níveis da 

cooperação e comunicação (ou vice-versa). 

 O tempo livre possui uma correlação positiva (moderada) com a variável 

cooperação e comunicação ( =0,51,  <.05), este resultado significa que quanto mais 

elevados forem os níveis de participação mais elevados serão os níveis da cooperação e 

comunicação (ou vice-versa). 

  A família, ambiente familiar e vizinhança apresenta uma correlação positiva 

(forte) com a variável cooperação e comunicação ( =0,71,  <.01), este resultado 

significa que quanto mais elevados forem os níveis de interacção entre os membros da 

família mais elevados serão os níveis da cooperação e comunicação (ou vice-versa). 

 A provocação possui uma correlação negativa com a cooperação e comunicação, 

este resultado significa que quanto mais elevados forem os níveis de provocação 

menores serão os níveis da cooperação e comunicação (ou vice-versa). 
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Associação entre os vários domínios MAS, REL, REA e as 10 

dimensões do Instrumento de Kidscreen 

Quadro 3.19 – Correlação (  de Spearman) das variáveis MAS, REL, REA com o Kidscreen 52 

 MAS REL REA 

Saúde e actividade física ,612** ,711** -,718** 

Sentimentos ,625** ,702** -,704** 

Estado de humor em geral -,385 -,238 ,770** 

Sobre ti próprio ,436* ,660** -,730** 

Tempo livre ,191 ,335 -,149 

Família, ambiente familiar e vizinhança ,570** ,814** -,350 

Questões económicas ,063 ,177 -,160 

Amigos ,345 ,433* -,085 

Ambiente escolar e aprendizagem ,351 ,270 -,385 

Provocação -,292 -,522* ,405 

         * <.05 

         ** <.01 

 

 A variável saúde e actividade física apresenta uma correlação positiva 

(moderada) com a escala sense of mastery (MAS) ( =0,61,  <.01), e uma correlação 

positiva (forte)  com escala sense of relatedness (REL) ( =0,71,  <.01), estes resultados 

significam que quanto mais elevados forem os níveis da saúde e actividade física, mais 

elevados serão os níveis de domínio sobre a vida e as relações interpessoais (ou vice-

versa). A variável saúde e actividade física apresenta uma correlação negativa com a 

escala emotional reactivity (REA) ( =0,72,  <.01), este resultado significa que estes 

resultados significam que quanto mais elevados forem os níveis de saúde e actividade 

física , menores serão os níveis de reactividade (ou vice-versa). 

 Os sentimentos apresentam uma correlação positiva (positiva) com a escala 

sense of mastery (MAS) (  =0,63,  <.01), e com escala sense of relatedness (REL) 

( =0,70,  <.01), estes resultados significam que quanto mais elevados forem os níveis 

de satisfação com a vida, mais elevados serão os níveis de domínio sobre a vida e de 

relacionamentos (ou vice-versa). Os sentimentos apresentam uma correlação negativa 

com a escala emotional reactivity (REA) (  =-0,70,  <.01), este resultado significa que 

quanto mais elevados forem os níveis de satisfação com a vida, menores serão os níveis 

de reactividade ( ou vice-versa). 

 O estado de humor em geral apresenta uma correlação positiva (forte) com a 

escala emotional reactivity (REA) (  =0,77,  <.01), este resultado significa que quanto 

mais elevados forem os níveis de sentimentos depressivos, mais elevados serão os 

níveis de reactividade  ( ou vice-versa). 
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 A variável sobre ti próprio apresenta uma correlação positiva (moderada) com a 

escala sense of mastery (MAS) (  =0,44,  <.05), e com a sense of relatedness (REL) 

(  =0,66,  <.01). Estes resultados significam que quanto mais elevados forem os níveis 

de percepção de si próprio, mais elevados serão os níveis de domínio sobre a vida e as 

interacções com os outros (ou vice-versa). A variável sobre ti próprio apresenta uma 

correlação negativa com a sense of relatedness (REA) (  =-0,73, p<.01), este resultado 

significa  que quanto mais elevados forem os níveis de percepção de si próprio, menores 

serão os níveis de reactividade ( ou vice-versa). 

 A família, ambiente familiar e vizinhança apresentam uma correlação positiva 

(moderada) com a escala sense of mastery (MAS) (  =0,57,  <.01),  e uma correlação 

positiva (forte) com a sense of relatedness (REL) (  =0,81, p<.01), estes resultados 

significam que quanto mais elevados forem os níveis de interacção dos membros da 

familia, mais elevados serão os níveis de domínio sobre a vida e as interacções com os 

outros ( ou vice-versa).  

 Os amigos apresentam uma correlação positiva (moderada) com a escala sense 

of relatedness (REL) (  =0,43,  <.05), estes resultados significam que quanto mais 

elevados forem os níveis de relação com os amigos, mais elevados serão os níveis da 

interacção social. (ou vice-versa).  

 A provocação apresenta uma correlação negativa com a escala sense of 

relatedness (REL) (  =-0,52,  <.05), estes resultados significam que quanto mais 

elevados forem os niveis de rejeição por parte dos pares menor serão os níveis de 

relacionamentos (ou vice-versa). 
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Quadro 3.20 – Correlação (  de Spearman) dos vários itens do MAS, REL, REA com 

Kidscreen 52 

Nota: 1= Optimismo; 2= Auto- eficácia; 3= Adaptabilidade; 4= Confiança; 5= Suporte; 6=Conforto; 7= Tolerância; 8= Sensibilidade; 9= 

Recuperação; 10= Incapacidade 

* <.05 

** <. 01 
 

 A variável saúde e actividade física apresenta uma correlação positiva forte com 

a tolerância (  =0,74,  <.01) e uma correlação positiva (moderada) com a  auto-eficácia 

(  =0,57,  <.01), confiança (  =0,65,  <.01), suporte (  =0,45,  <.05) e com o conforto 

(  =0,51,  <.05). Estes resultados significam que quanto mais elevados forem os níveis 

da saúde e actividade física, mais elevados serão os níveis de auto-eficácia, confiança, 

tolerância, suporte e conforto (ou vice-versa). A variável saúde e actividade física 

apresenta uma correlação negativa com a sensibilidade (  =-0,58,  <.01), recuperação 

( =-57,  <.01) e incapacidade (  =-74,  <.01). Estes resultados significam que quanto 

mais elevados forem os níveis de saúde e actividade física, menores serão os níveis de 

sensibilidade, recuperação e incapacidade. (ou vice-versa). 

 Os sentimentos apresentam uma correlação positiva (moderada) com o 

optimismo (  =0,64,  <.01), confiança (  =0,68,  <.01), auto-eficácia  (  =0,49,  <.05), 

suporte (  =0,49,  <.05), conforto (  =0,42,  <.05), e uma correlação positiva (forte) 

com a  tolerância (  =0,71,  <.01). Estes resultados significam que quanto mais 

elevados forem os níveis da satisfação com a vida, mais elevados serão os níveis de 

optimismo, confiança, tolerância, auto-eficácia, suporte e conforto (ou vice-versa). Os 

sentimentos apresentam uma correlação negativa com a sensibilidade (  =-0,78,  <.01), 

recuperação (  =-78,  <.01) e incapacidade (  =-56,  <.01). Estes resultados significam 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Saúde e 
actividade 

física 

,359 ,572** ,371 ,654** ,451* ,519* ,742** -,579** -,570** -,740** 

Sentimentos ,635** ,494* ,254 ,680** ,493* ,427* ,706** -,610** -,776** -,558** 

Estado de humor 

em geral 
-,116 -,403 -,166 -,163 -,058 -,154 -,416 ,743** ,590** ,732** 

Sobre ti próprio ,249 ,506* ,112 ,676** ,443* ,472* ,665** -,778** -,671** -,633** 

Tempo livre ,076 ,276 -,168 ,306 ,407 ,273 ,329 -,095 -,172 -,122 

Família, 
ambiente 

familiar e 

vizinhança 

,557** ,498* ,251 ,680** ,838** ,542** ,705** -,326 -,266 -,313 

Questões 

Económicas 
,052 -,015 ,053 ,149 ,320 ,230 ,214 -,065 -,152 -,227 

Amigos ,298 ,342 ,063 ,542** ,384 ,357 ,369 -,003 -,187 -,052 

Ambiente 

escolar e 
aprensdizagem 

,475* ,180 ,197 ,292 ,173 ,150 ,231 -,510* -,187 -,308 

Provocação -,371 -,236 ,055 -,464* -,313 -,421 -,523* ,507* ,488* ,224 



98 
 

que quanto mais elevados forem os níveis de satisfação com a vida, menores serão os 

níveis de sensibilidade, recuperação e incapacidade. (ou vice-versa). 

 O estado de humor em geral apresenta uma correlação positiva (forte) com a 

sensibilidade ( =-0,74,  <.01), incapacidade (  =-73,  <.01) e uma correlação positiva 

(moderada) com a recuperação ( =-59,  <.01). Estes resultados significam que quanto 

mais elevados forem os níveis dos sentimentos de depressão, mais elevados serão os 

níveis de sensibilidade, recuperação e incapacidade (ou vice-versa). 

  O domínio sobre ti próprio apresenta uma correlação positiva (moderada) com a 

confiança (  =0,68,  <.01),  tolerância (  =0,67,  <.01), auto-eficácia (  =0,51,  <.05), 

e suporte (  =0,44,  <.05). Estes resultados significam que quanto mais elevados forem 

os níveis de percepção sobre si próprio, mais elevados serão os níveis de confiança, 

tolerância, auto-eficácia e suporte (ou vice-versa). Sobre ti próprio apresenta uma 

correlação negativa com a sensibilidade (  =-0,77,  <.01), recuperação (  =-67,  <.01) 

e incapacidade (  =-63,  <.01). Estes resultados significam que quanto mais elevados 

forem os níveis de percepção sobre si próprio, menores serão os níveis de sensibilidade, 

recuperação e incapacidade. (ou vice-versa). 

 A família, ambiente familiar e vizinhança apresenta uma correlação positiva 

(moderada) com o optimismo (  =0,56,  <.01), confiança (  =0,68,  <.01), conforto 

(  =0,54,  <.01),  e auto-eficácia ( =0,50,  <.05), e uma correlação (forte) com o 

suporte (  =0,83,  <.01), e com a tolerância (  =0,71,  <.01). Estes resultados 

significam que quanto mais elevados forem os níveis de interacções entre os membros 

da família, mais elevados serão os níveis de optimismo, confiança, suporte, conforto 

tolerância e auto-eficácia (ou vice-versa). 

 Os amigos tem uma correlação positiva (moderada) com a confiança (  =0,54, 

 <.01), este resultado significa que quanto mais elevados forem os níveis de 

relacionamentos interpessoais, mais elevados serão os níveis de confiança ( ou vice-

versa). 

 O ambiente escolar e aprendizagem apresenta uma correlação positiva 

(moderada) com o optimismo (  =0,48,  <.05), este resultado significa que quanto mais 

elevados forem os níveis de satisfação com a escola, mais elevados serão os níveis de 

optimismo (ou vice-versa). O ambiente escolar e aprendizagem apresenta uma 

correlação negativa com a sensibilidade (  =-0,51,  <.05). Este resultado significa que 

quanto mais elevados forem os níveis de satisfação com a escola, menores serão os 

níveis de sensibilidade (ou vice-versa). 
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 A provocação apresenta uma correlação positiva (moderada) com a sensibilidade 

(  =0,50,  <.05), e com  a recuperação (  =0,48,  <.05), este resultado significa que 

quanto mais elevados forem os níveis da provocação, mais elevados serão os níveis de 

sensibilidade e recuperação ( ou vice-versa). A provocação apresenta uma correlação 

negativa com a confiança (  = -0,46,  <.05), e com a tolerância ( =-0,52,p<.05).  Estes 

resultados significam que quanto mais elevados forem os níveis provocação, menores 

serão os níveis de confiança e tolerância (ou vice-versa). 

 

Associação entre os Acontecimentos de Vida Negativos, 

Acontecimentos de vida Positivos, Recursos Externos, Recursos 

Internos associados à resiliência, e Traços de Resiliência (MAS, REL, 

REA) e a Qualidade de Vida (Total) 

Quadro 3.21. Correlação (  de Spearman) das variáveis dos acontecimentos de vida negativos, 

acontecimentos positivos e a qualidade de vida (total) 

       QV_ Total AVP_Total AVN_Total 

QV_ Total 1,000   

AVP_Total -,143   1,000  

AVN_Total -,213   ,442*     1,000 
  * <.05 

  ** <.01 

 

 

 Pela análise do quadro 3.21. é possível verificar que não existe nenhuma 

correlação significativa entre a variável qualidade de vida total (QV_Total) com as 

variáveis acontecimentos de vida negativos e positivos (AVP e AVN). 

 

Quadro 3.22. Correlação (  de Spearman) das variáveis do envolvimento familiar, 

envolvimento escolar, envolvimento com pares, envolvimento da comunidade, qualidade de 

vida (total) 

       * <.05 

       ** <.01 

 

 Pela análise do quadro 3.22., é possível verificar que o envolvimento familiar 

apresenta uma correlação positiva (forte) com a qualidade de vida total (QV_Total) 

( =0,81,  <.01), este resultado significa que quanto mais elevados forem os níveis de 

  

QV_ Total 

Envolvimento_Escolar ,333 

Envolvimento_Familiar    ,809
**

 

Envolvimento_Comunidade ,065 

Envolvimento_Pares ,256 
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envolvimento no contexto familiar, mais elevados serão os níveis de qualidade de vida 

total (QV_Total) ( ou vice-versa). 

 

Quadro 3.23. – Correlação (  de Spearman) das variáveis cooperação e comunicação, auto-

eficácia, empatia, resolução de problemas, auto-consciência, objectivos e aspirações e a 

qualidade de vida (total) 

 QV_ Total 

Cooperação comunicação    ,774
**

 

Auto-eficácia ,404 

Empatia -,146 

Resolução Problemas ,205 

AutoConhecimento ,280 

Objectivos aspirações ,021 
      * <.05 

       ** <.01 
 

 Pela análise do quadro 3.23. é possível verificar que a variável cooperação e 

comunicação apresenta uma correlação positiva (forte) com a qualidade de vida total 

(QV_Total) (  =-0,77,  <.01), este resultado significa que quanto mais elevados forem 

os níveis de cooperação e comunicação mais elevados serão os níveis de qualidade de 

vida total (QV_Total) ( ou vice-versa).  

 

Quadro 3.24. – Correlação (  de Spearman) das variáveis MAS , REL,REA e a qualidade de 

vida (total) 

 QV_Total 

MAS , 602
**

 

REL 747
**

 

REA -, 604
**

 

       * <.05 

       ** <.01 

 

 Pela análise do quadro 3.24 é possível verificar que a escala sense of mastery 

(MAS) apresenta uma correlação positiva (moderada) com a qualidade de vida total 

(QV_Total) (  =-0,60,  <.05), este resultado significa que quanto mais elevados forem 

os níveis de domínio sobre a vida  mais elevados serão os níveis de qualidade de vida 

total (QV_Total) (vice-versa). A escala sense of relatedness (REL) possui uma 

correlação positiva com a qualidade de vida total (QV_Total) ( =-0,75,  <.01), este 

resultado significa que quanto mais elevados forem os níveis de relações interpessoais 

mais elevados serão os níveis de qualidade de vida total.  A escala emotional reactivity 

(REA) não apresenta uma associação significativa com a qualidade de vida total. 
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Discussão dos Resultados 

 De seguida, desenvolve-se a discussão dos resultados, na qual são incluídos 

aspectos que estão directamente associados a temas abordados no enquadramento 

teórico e na análise de dados. Neste ponto analisa-se cada questão que foi formulada no 

princípio da investigação. 

 

(1) De que modo os acontecimentos de vida negativos influenciam as diferentes 

dimensões da qualidade de vida nos adolescentes com deficiência motora. 

 Para responder-se a esta questão foi realizada a correlação entre os 

acontecimentos de vida negativos e as dez dimensões do Kidscreen. Os resultados desta 

associação permitem verificar a existência de uma correlação negativa significativa 

entre os acontecimentos de vida negativos e as dez dimensões da Kidscreen, 

nomeadamente ao nível das dimensões – estado de humor em geral e saúde e actividade 

física. 

 O estado de humor em geral quantifica sentimentos (solidão, tristeza) e emoções 

depressivas e stressantes vivenciados pelo adolescente. Esta dimensão apresenta uma 

pontuação elevada na qualidade de vida se estes sentimentos forem raros, por outro 

lado, uma pontuação baixa implica sentir-se deprimido, infeliz (Gaspar & Matos, 2008). 

 A dimensão saúde e actividade física avalia sentimentos de mal-estar e queixas 

de uma saúde pobre. Uma pontuação baixa nesta dimensão, o adolescente sente-se 

exausto fisicamente e uma pontuação elevada revela uma boa forma física. 

 Harding (2001) refere que a qualidade de vida está relacionada com factores de 

bem-estar do indivíduo (físico, psicológico e social), por isso os acontecimentos de vida 

negativos podem influenciar negativamente o bem-estar, na medida em que um factor 

de stress pode ter um efeito forte na vida do indivíduo se existir um ou mais factores de 

risco (Kaplan, 1999). Os acontecimentos de vida negativos podem começar a desgastar 

os recursos internos e externos do indivíduo (Garmezy, 1993), o que pode levar 

consequentemente a uma diminuição do bem-estar.  

 

(2) De que modo os acontecimentos de vida positivos influenciam as diferentes 

dimensões da qualidade de vida nos adolescentes com deficiência motora. 

 Os acontecimentos de vida positivos apresentam uma correlação positiva 

(moderada) e significativa com a dimensão ambiente escolar e aprendizagem. Esta 
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dimensão explora a percepção que o adolescente possui da sua capacidade cognitiva e a 

sua satisfação acerca da comunidade escolar (sentimentos pela escola, relação com os 

professores). Vários estudos referem que a percepção de segurança na escola, uma 

ligação afectiva com os colegas e professores e um sentimento de pertença à escola são 

factores de protecção que promovem o sucesso académico e o bem-estar geral (Simões, 

2007; Matos et al., 2003, Matos et al., 2006a, b, cit in Simões et al., 2008). Outros 

estudos vêm também de encontro a estas fundamentações referindo que uma ligação 

afectiva à escola está associado ao bem-estar dos adolescentes (Bonny et al., 2000; 

Burns et al., 2002; King et al, 1996; Resnick et al, 1993; Samdal, 1998 cit in Simões 

2007), e um envolvimento escolar positivo pode contribuir para o sucesso escolar 

(Bearman, 1998; Bonny et al, 2000). Matos et al. (1993) salientam que as experiências 

positivas na comunidade escolar podem contribuir para um bem-estar subjectivo dos 

adolescentes. 

 Os professores também são um pilar fundamental para o sucesso e satisfação na 

escola, um estudo mostra que um sentimento de apoio por parte dos professores 

contribui para uma maior satisfação pela escola (Samdal et al, 1998 cit in Simões 2007), 

e para o bem-estar dos adolescentes (Matos & Carvalhosa, 2001; Simões, 2005). Neves 

e Carvalho (2006) salientam que os professores devem ser como modelos de uma boa 

regulação emocional, induzindo confiança nos alunos. Matos e Carvalhosa (2001) 

salientam que as expectativas elevadas do professor proporcionam aos estudantes um 

sentimento de bem-estar. 

 Benard (1995) refere que escolas com ambientes amigáveis, expectativas 

elevadas e oportunidades de participação para os seus alunos contribuem para a 

existência de uma vinculação do estudante à aprendizagem e à escola. 

 

(3) Em que medida os factores externos (envolvimento familiar, envolvimento 

escolar, envolvimento na comunidade, envolvimento com os pares) associados à  

resiliência estão relacionados com as diferentes dimensões da qualidade de vida 

nos adolescentes com deficiência motora. 

 O envolvimento familiar apresenta uma correlação positiva (moderada) e 

significativa com as seguintes dimensões do Kidscreen: saúde e actividade física; 

sentimentos; sobre ti próprio; tempo livre; amigos, e  uma correlação positiva (forte) e 

mais significativa do que as anteriores com a família, ambiente familiar e vizinhança. 

Este envolvimento possui uma correlação negativa com a dimensão provocação. 
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 A família tem um papel essencial no desenvolvimento global da criança e 

adolescente. Os factores familiares possuem uma influência no bem-estar e na saúde dos 

seus elementos. Braconnier e Marcelli (2000) referem que na adolescência, os pais 

continuam a ser um suporte para as questões de segurança, problemas escolares e de 

saúde. 

 Os adolescentes são menos susceptíveis à doença ou a outras condições 

negativas associadas à saúde, mas por vezes confrontam-se com problemas de saúde 

mais ou menos graves. Uma boa comunicação com os pais (Jackson, Bijstra, Oostra, & 

Bosma, 1998; King et al., 1996 cit in Simões, 2007) e a percepção de um bom 

relacionamento familiar estão associadas a um bem-estar geral. (Chou, 1999; Greef & le 

Roux, 1999 cit in Simões, 2007). Os adolescentes que apresentam um sentimento de 

proximidade com os pais, que sentem que a família se preocupa com eles e que mostram 

satisfação com o envolvimento familiar têm menos probabilidade de apresentarem 

comportamentos de risco (Silliman, 1994).  

 Os amigos também possuem uma correlação positiva (moderada) e significativa 

com o envolvimento familiar, mas menos significativa do que as outras dimensões. Na 

adolescência, os amigos adquirem uma importância fundamental, pois estão associados 

a uma tentativa de emancipação da família. Mas, para os jovens o suporte familiar é 

mais importante para uma vida saudável, do que a qualidade do envolvimento entre os 

pares (Printz, Shermis e Webb, 1999 cit in Simões, 2007). Os adolescentes que estão 

inseridos num contexto familiar adequado apresentam uma competência social 

satisfatória (Lieberman, Doyle, & Markiewicz, 1999 cit in Simões 2007). Por outro 

lado, os jovens que não possuem uma ligação emocional com os pais, são muito 

influenciados pelos pares (Bogenschneider et al., 1998 cit in Simões 2007). 

 O envolvimento escolar apresenta uma correlação positiva (moderada) 

significativa com a dimensão sentimentos. A escola é o local onde os adolescentes 

passam uma parte significativa do seu tempo. Matos (2005) refere que a escola pode 

acentuar a integração e o sucesso, ou pelo contrário o insucesso e a rejeição. Simões 

(2005) menciona que a ligação em relação à escola é essencial para o bem-estar do 

adolescente. 

 Os professores apresentam um papel fundamental na satisfação dos alunos pela 

comunidade escolar. Segundo Matos e Carvalhosa (2001), os estudantes apresentam 

uma percepção de felicidade, quando sentem apoio por parte dos professores. Estas 

autoras também referem que a apreciação que os professores mencionam sobre as 
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capacidades dos alunos contribui para o seu bem-estar. Por outro lado, as relações 

negativas com os professores estão associados a sintomas de mal-estar físico e 

psicológico (Matos e Carvalhosa, 2001).  

 O envolvimento comunitário e o envolvimento entre os pares não apresentam 

correlações significativas com nenhuma das dez dimensões do Kidscreen, este resultado 

não vai de encontro à revisão bibliográfica realizada, dado que uma comunidade 

competente, pode aumentar as oportunidades de participação do adolescente e os níveis 

de competência social (Simões et al, 2009) e deste modo a sua qualidade de vida. 

 Também o envolvimento entre os pares tem uma ligação muito estreita com o 

bem-estar, pois a amizade contribui para o desenvolvimento psicossocial do adolescente 

(Bagwell, Schmidt, Newcomb & Bukowski, 2001; Erdley, Nangle, Newman & 

Capenter, 2001 cit in Gaspar, 2005). Segundo Simões (2007), alguns estudos apontam 

para que a falta de amigos seja um factor a contribuir para problemas de saúde mental. 

 

(4) Em que medida os recursos internos (Cooperação e Comunicação, Auto-

Eficácia, Empatia, Resolução de Problemas, Auto-Conhecimento, Objectivos e 

Aspirações) associados à resiliência estão relacionados com as diferentes 

dimensões da qualidade de vida nos adolescentes com deficiência motora. 

 Os factores de protecção individuais são muito importantes no confronto com as 

diversas adversidades ao longo do ciclo de vida. Segundo Werner e Smith (2001), estes 

factores, como a autonomia, maturidade social, competência escolar, e auto-eficácia, 

parecem ter um forte impacto na vida dos jovens fragilizados do que os efeitos dos 

factores de risco. Brown e Brown (2003) mencionam que quando se valoriza as próprias 

singularidades, a auto-imagem fica mais adequada às características dos próprios 

valores, e isso contribui para uma qualidade de vida positiva. 

 A variável cooperação e comunicação apresenta uma correlação positiva (forte) 

com as seguintes dimensões do Kidscreen: saúde e actividade física; sentimentos; sobre 

ti próprio; família, ambiente familiar e vizinhança e uma correlação positiva (moderada) 

e menos significativa com o tempo livre, e uma correlação negativa com as dimensões: 

provocação e estado de humor em geral. 

 Esta variável está associada à capacidade de trabalhar em parceria, de transmitir 

informação, e expressar sentimentos aos outros (Austin & Kilbert, 2000 cit in Simões, 

2009). A cooperação é caracterizada por uma entreajuda para atingir fins comuns. A 

comunicação pode ser verbal e não verbal. A assertividade é um pré requisito para um 
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comportamento social adequado, pois a assertividade permite comportamentos mais 

flexíveis e adaptados (Canha & Neves, 2008). Luthar (1998) refere que o controlo pode 

ser um factor de protecção para o comportamento assertivo, pois os indivíduos que não 

apresentam controlo nas diversas situações das suas vidas, podem se tornar adolescentes 

passivos e com competências limitadas para lidar com os vários acontecimentos 

presentes nas suas vidas. 

 A cooperação e a comunicação são factores fundamentais para uma interacção 

de qualidade com a família, pares e comunidade. As interacções de qualidade são 

fundamentais na qualidade de vida dos adolescentes. Por vezes, acontece que a pessoa 

com deficiência apresenta algumas lacunas no comportamento social, por isso o 

adolescente com deficiência pode ter muitos problemas para conseguir a aceitação 

social, nomeadamente com os seus pares. Heiman e Margalit (1998), segundo um 

estudo que efectuaram, referem que os jovens com deficiência têm mais tendência para 

apresentarem sentimentos de solidão e de depressão. Morier, Boisvert, Loranger e 

Arcand (1996) mencionam que a discriminação contribui para uma participação social 

dos jovens com deficiência.  

 A variável cooperação e comunicação apresenta uma correlação negativa com a 

provocação e com o estado de humor em geral, que seria expectável, pois uma boa 

competência social permite ao jovem obter resultados positivos numa interacção social, 

e apresentar sentimentos e emoções positivas. 

 A variável auto-eficácia está correlacionada com duas dimensões do Kidscreen: 

saúde e actividade física e sentimentos. Esta correlação é positiva e significativa 

(moderada). A auto-eficácia é caracterizada por um sentimento de valorização pessoal 

que é fundamental para enfrentar as adversidades de uma forma positiva. A auto-

eficácia também pode ser entendida como uma componente da inteligência emocional, 

Goleman (1997) define-a como “na capacidade de a pessoa se motivar a si mesma e 

persistir a despeito das frustrações; de controlar impulsos e adiar na recompensa; de 

regular o seu próprio estado de espírito e impedir que o desânimo subjugue a faculdade 

de pensar; de sentir empatia e ter esperança.”  

 Os indivíduos com uma elevada inteligência emocional, têm mais sucesso na 

vida, as suas interacções pessoais são satisfatórias, apresentam sentimentos de bem-estar 

emocional, possuem melhores expectativas e são mais optimistas (Chabot, 2000). 

 A variável auto-conhecimento apresenta correlação positiva (moderada) com a 

dimensão da saúde e actividade física. O auto-conhecimento é definido como o 
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conhecimento e compreensão de nós próprios, incluindo a compreensão de que os 

diversos acontecimentos podem influenciar o nosso comportamento (Austin & Kilbert, 

2000 cit in Simões et al., 2009). 

   

(5) Em que medida alguns traços de resiliência (sentimento de domínio em relação à 

sua própria vida, os sentimentos em relação à interacção com os outros, e 

reactividade) estão associadas às diferentes dimensões da qualidade de vida nos 

adolescentes com deficiência motora. 

 A escala sense of mastery (MAS) avalia os seguintes traços de resiliência: 

optimismo; auto-eficácia e adaptação. A MAS apresenta correlação positiva (moderada) 

com a saúde e actividade física; sentimentos; família, ambiente familiar e vizinhança, e 

também com a dimensão, sobre ti próprio, mas menos significativa. 

 O optimismo é definido como uma atitude positiva para enfrentar os diversos 

acontecimentos da vida. Segundo Seligman, Reivich, Jaycox, e Gillham (1995, cit in 

Simões, 2007) o optimismo é fundamental para o desenvolvimento das interacções 

sociais, para um sentimento de confiança e de justiça e para a resiliência.  

 A escala sense of relatedness (REL) avalia os seguintes traços de resiliência: 

confiança, apoio, conforto e tolerância. A REL possui correlações positivas (moderadas) 

e significativas com as seguintes dimensões do Kidscreen: saúde e actividade física; 

sentimentos; estado de humor em geral; sobre ti próprio. A origem do desenvolvimento 

emocional e social constitui a base para um desenvolvimento social ao longo da vida, 

por isso é importante entender a influência das relações emocionais e sociais nas 

estruturas cognitivas das crianças e adolescentes (Gaspar et al., 2005).  

 As competências relacionais podem ser definidas como a capacidade e 

oportunidade para conquistar pessoas que possam ajudar, esta conquista é muito 

importante adquirir suporte social (Fine, 1991; Mangham et al., 1995b; Priel & Shahar, 

2000 cit in Simões, 2007). A qualidade das relações sociais é fundamental para o bem-

estar dos indivíduos, as pessoas necessitam de apoio, relações positivas para sustentar o 

seu bem-estar (Oishi, Diener & Lucas, 2009). Estes autores mencionam que receber 

apoio social e dar apoio às outras pessoas é muito importante para lidar com o stress.  

 A escala emotional reactivity (REA) avalia os seguintes traços de resiliência: 

sensibilidade, recuperação, incapacidade. Ao contrário das outras subescalas, a REA 

apresenta correlações negativas com as seguintes dimensões do Kidscreen: saúde e 

actividade física, sentimentos, estado de humor em geral, sobre ti próprio. 
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 É perceptível a direccionalidade das correlações (negativas) da REA com as 

quatro dimensões da Kidscreen, pois estes traços de resiliência estão associados a 

aspectos que podem comprometer o bem-estar dos adolescentes ao longo do seu ciclo 

de vida. O estudo do HBSC, realizado em Portugal, confirma que há uma propensão 

para uma evolução negativa ao nível dos sintomas de mal-estar nos adolescentes 

(Matos, Simões, Carvalhosa et al., 2000). Os adolescentes que apresentam mal-estar 

físico e psicológico possuem dificuldades nos vários contextos onde está inserido. As 

mesmas autoras afirmam que ao aumentar os níveis de mal-estar, diminuem as 

percepções de saúde, sendo os adolescentes mais velhos aqueles que se sentem menos 

saudáveis. 

 

(6) Em que medida os recursos externos, recursos internos associados à resiliência, 

e traços de resiliência (MAS, REL, REA) estão associados à qualidade de vida 

(global) nos adolescentes com deficiência motora. 

 Na análise dos resultados, verificou-se que o envolvimento familiar apresenta 

uma correlação forte e significativa com a qualidade de vida (global). A família é o 

suporte mais importante para os jovens com deficiência. Os adolescentes que sentem 

que são aceites e compreendidos pelos pais adaptam-se melhor às limitações provocadas 

pela deficiência, enquanto os que não têm uma relação satisfatória, vivem em conflito 

uma vez que o ambiente familiar contribui fortemente para a sua auto-estima e 

competência (Power & Orto). 

  A variável cooperação e a comunicação apresenta uma correlação positiva 

(forte) e significativa com a qualidade de vida (global). Segundo Dishion, Stouthamer-

Loeber e Patterson (1984, cit in Canha e Neves, 2008) existem diversos estudos que 

comprovam que os jovens com deficiência têm graves lacunas nas aptidões sociais. As 

deficiências motoras afectam o adolescente nas suas relações interpessoais, as atitudes 

negativas perante a deficiência constituem uma limitação à participação social (Morier, 

Boisvert, Loranger & Arcand, 1996) e provocam sentimentos depressivos, que 

contribuem para uma fraca qualidade de vida. 

 A escala sense of mastery (MAS) e a sense of relatedness (REL) possuem uma 

correlação positiva moderada e forte, respectivamente com a qualidade de vida (global). 

Estes dados são compreensíveis pois um sentimento de satisfação com a vida e o 

conhecimento das várias atitudes a adoptar em cada contexto social, contribui para um 

sentimento de bem-estar geral. Por vezes, os adolescentes com deficiência têm alguns 
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défices nas aquisições de formas adequadas de se comportarem (Canha e Neves, 2008) 

o que promove um sentimento de incapacidade para lidar com as situações. Ao 

apresentar esta lacuna, a relação com os outros pode não ser adequada, o que promove 

um afastamento dos outros contribuindo para o isolamento, promovendo uma baixa 

qualidade de vida, pois na relação com o outro, os adolescentes constroem a sua 

identidade. 

 A escala emotional reactivity (REA) possui uma correlação negativa (moderada) 

com a qualidade de vida (global). Um estudo com o objectivo de relacionar os factores 

de risco e protecção associados aos comportamentos de saúde, com adolescentes com e 

sem NEE, determinou que os jovens com NEE, expunham-se mais a comportamentos 

de risco para a saúde (Blum, Kelly, Irelan, 2001 in Murray, 2003). 
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Capitulo IV – Estudo Qualitativo 

Introdução 

 A revisão da literatura realizada no âmbito desta investigação sugere a existência 

de vários factores de risco e de protecção nos diversos contextos sociais, familiar, 

escolar e comunitário. O conhecimento destes factores é essencial, pois estes são 

determinantes no bem-estar e na qualidade de vida dos indivíduos, e para que se possa 

intervir de forma eficaz na prevenção de comportamentos de risco. 

  Esta abordagem qualitativa surge como complementar à abordagem quantitativa, 

no sentido de favorecer a identificação em detalhe das atitudes, percepções e valores dos 

participantes (Gift, 1996) contribuindo desta forma para um conhecimento de opiniões e 

emoções e como isto afecta os comportamentos relacionados com a saúde e resiliência. 

 

Questões de Investigação 

(1)  Na opinião dos adolescentes com e sem deficiência motora, quais são os 

factores de protecção e os factores de risco nos vários contextos sociais que 

influenciam a sua qualidade de vida. 

 

(2) Qual a percepção que os jovens com e sem deficiência motora possuem sobre a 

influência dos recursos internos na sua qualidade de vida. 

 

(3)  Quais são os factores facilitadores/barreiras para a amizade entre os jovens com 

e sem deficiência, na perspectiva do jovem com deficiência. 

 

(4) Quais são os factores facilitadores/barreiras para a amizade entre os jovens com 

e sem deficiência, na perspectiva do jovem sem deficiência. 

 

Amostra 

 A amostra deste estudo é composta por seis jovens com deficiência motora e por 

seis adolescentes sem qualquer deficiência. Estes doze adolescentes têm idades 

compreendidas entre os 11 e os 16 anos (M=13,75;DP=1,91). A maior parte é do género 

feminino (n=7) com uma escolaridade compreendida entre o 5º e o 9º ano. 
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Instrumentos 

 Para se efectuar este estudo qualitativo, optou-se por uma entrevista semi-

estruturada, esta permite que os indivíduos exprimam a própria realidade na sua 

linguagem, com os seus quadros de referência (Quivy & Campenhouudt, 1992). 

 A entrevista semi-estruturada (Anexo7) foi elaborada especificamente para este 

estudo, sendo composta por 10 questões, numa linguagem clara e objectiva. Teve-se em 

conta, a idade e o nível de escolaridade dos adolescentes, respeitando as características 

da população alvo deste estudo. 

 

Procedimentos 

 Numa primeira fase, foram contactadas as escolas que colaboraram quando foi 

realizado o estudo quantitativo, que novamente aceitaram colaborar. De salientar que as 

escolas foram contactadas para realizar as entrevistas a alunos com deficiência motora. 

Os adolescentes sem deficiência foram contactados individualmente.  

 Após a obtenção do consentimento informado por parte dos encarregados da 

educação, 

 as professoras de apoio e a investigadora estabeleceram um horário favorável para os 

alunos. Quanto aos jovens sem deficiência, o horário e o local foram estabelecidos com 

os encarregados de educação. 

 Antes do inicio da entrevista, apresentou-se os objectivos da entrevista e 

salientou-se que esta era confidencial, e protegia-se a identidade dos adolescentes. Foi 

pedido autorização aos jovens para a utilização de um gravador, informando que a 

gravação seria apenas para a transcrição da entrevista. 

 A entrevista individual apresentou uma duração entre os 30 e 45 minutos 

aproximadamente. 

 

Procedimentos de análise de conteúdo 

 Após a transcrição das entrevistas, procedeu-se à análise de conteúdo. Tendo em 

conta a literatura consultada, foram definidas várias categorias e subcategorias. Para 

Bardin (2004), as categorias são classes que aglutinam um grupo de elementos, tendo 

em conta os caracteres comuns desses elementos. 
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 A constituição das categorias foi baseada nas orientações referidas por Bardin 

(2004), que são as seguintes: (i) a exclusão mútua, consiste em que cada elemento não 

pode ser classificado em duas ou mais categorias; (ii) a homogeneidade, um único 

princípio de classificação para cada categoria; (iii) a pertinência, as categorias estejam 

de acordo com a revisão bibliográfica; (iv) a objectividade e fidelidade, uma definição 

clara e objectiva das categorias; (v) a produtividade, se as categorias fornecem 

resultados fidedignos. 

 Uma vez estabelecidas as categorias, foram contactados quatro juízes para uma 

análise detalhada com o objectivo de se obter coerência nas várias categorias. Na 

continuação da análise de conteúdo, no ponto seguinte descreve-se os resultados obtidos 

neste estudo qualitativo. 

 

Resultados 

 A metodologia qualitativa foi utilizada na análise das entrevistas dos 

adolescentes que participaram neste estudo.  

 Assim, neste ponto pretende-se apresentar a análise aos dados recolhidos, 

através de uma análise de conteúdos. Com esta análise, identificou-se as características 

a incluir em cada categoria. Em cada uma das categorias, apresentam-se respostas dos 

vários adolescentes entrevistados, que realçam as suas opiniões, expectativas e 

experiências. 

 

Dimensão 1 – Factores de Protecção – adolescentes e bem-estar 

 A dimensão factores de protecção – adolescentes e bem-estar, está dividida nos 

diversos factores de protecção (familiares, escola, pares, comunidade e individuais), e 

estes por sua vez abrangem diversas categorias. 

 Esta dimensão apresenta a informação sobre como os diferentes factores de 

protecção são promotores do bem-estar do adolescente. 

 

Factores de protecção familiares 

 A partir dos diversos factores listados pelos adolescentes, e tendo por base a 

revisão da literatura realizada, foram criadas as seguintes categorias: “relações 

afectivas”, “oportunidades de participação” e “estrutura familiar”. A partir de cada uma 

destas categorias foram elaboradas várias subcategorias. Assim, a categoria “relações 
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afectivas” possui as seguintes subcategorias: apoio, preocupação, confiança e 

comunicação. A categoria “oportunidade de participação” não possui subcategorias. A 

categoria “estrutura” inclui as subcategorias: recursos financeiros, e ambiente (ver 

quadro 4.1.).  

 

Quadro 4.1. Factores de protecção familiares: categorias e subcategorias 

Categoria Subcategorias 

 

Relações Afectivas 

Apoio 

          Preocupação 

             Comunicação 

       Confiança 

Oportunidades de Participação 

Estrutura Familiar                         Recursos Financeiros 

      Ambiente 

 

 

Categoria – Relações Afectivas 

 Ao nível das relações afectivas foram referidas pelos indivíduos várias 

subcategorias ou factores de protecção. Esta categoria foi aquela em que um maior 

número de factores de protecção foi avançado. O apoio, a preocupação e a comunicação 

foram frequentemente referidos como factores de protecção familiares. A confiança foi 

o factor de protecção que foi referido menos frequentemente. 

 

Subcategoria – Apoio 

 O apoio constitui um factor bastante referido pelos jovens como factor de 

protecção. O apoio foi evocado a dois níveis: escolar e individual. 

 Ao nível do apoio escolar, este prende-se sobretudo com o apoio na realização 

dos trabalhos de casa e na preparação para os testes de avaliação. 

 “ Os meus pais ajudam-me nos T.P.C.” (adolescente A)   

 “ A minha mãe ajuda-me nos T.P.C, vê se eles estão bem, e a estudar para os 

testes.” (adolescente H) 

 “Às vezes, a minha mãe ajuda-me e estudar.” (adolescente J) 
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 O apoio individual é realizado através de várias soluções para a resolução dos 

problemas dos jovens. 

 “ Apoiam-me naquilo de que preciso” (adolescente L) 

 “ Quando tenho um problema, falo com eles” (adolescente D) 

 “ A minha mãe ajuda-me a estar bem comigo próprio” (adolescente J) 

 

Subcategoria – Preocupação 

 Esta subcategoria foi referenciada de uma forma geral na vida dos adolescentes e 

de uma forma particular, nomeadamente ao nível da saúde.  

 “ Os meus pais preocupam-se comigo” (adolescente A) 

 “ Quando estive no hospital, a minha mãe esteve sempre lá” (adolescente I) 

 

Subcategoria – Comunicação 

 A comunicação foi um dos factores mais referenciados pelos jovens, eles 

afirmaram que uma boa comunicação com a família, nomeadamente com os pais, é 

essencial porque podem conversar com os pais sobre vários assuntos. 

 “ Os meus pais têm muita influência no meu bem-estar, porque são com quem 

posso falar” (adolescente E) 

 “ Falo mais com a minha mãe, falo de tudo com a minha mãe” (adolescente E) 

 “ Os meus pais são as pessoas com quem eu mais convivo” (adolescente L) 

 “Quando tenho um problema, tento falar com os meus pais” (adolescente D) 

 

Subcategoria – Confiança 

 A confiança foi o factor de protecção menos referido pelos adolescentes, os 

adolescentes mencionaram como alcançavam a confiança dos pais. 

 “ Quando ajudo o meu pai, sinto-me bem e ele confia em mim” (adolescente D) 

 “Ajudo a minha mãe, a fazer bolos, e é bom, porque assim a minha mãe pode 

confiar em mim” (adolescente A) 
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Categoria – Oportunidades de Participação 

 Esta categoria diz respeito à qualidade e quantidade de tempos livres que os 

familiares proporcionam aos jovens. 

 “Eu e a minha mãe, vamos passear ao Chiado e ao CascaisShopping” 

(adolescente H) 

 “ Por vezes vou ao cinema com os meus pais” (adolescente L) 

 “Vamos ao cinema, vamos visitar os meus tios e primos” (adolescente J) 

 “Jogo wii com a minha mãe” (adolescente E) 

 

Categoria – Estrutura 

 A estrutura aborda o poder de compra dos familiares para satisfazer as 

necessidades dos adolescentes, e o ambiente familiar em que o adolescente está 

envolvido. 

 Esta categoria está dividida em duas subcategorias: Recursos Financeiros e 

Ambiente. 

 

Subcategoria – Recursos Financeiros 

 Durante a entrevista, os adolescentes referiram que os recursos financeiros são 

muito importantes para eles se sentirem bem, pois possuírem aquilo que desejam ou que 

necessitam é essencial para o seu bem-estar. 

 “ Os meus avós, dão-me dinheiro para comprar coisas para mim” (adolescente 

G) 

 “ Se precisar de alguma coisa para a escola, os meus pais dão-me dinheiro” 

(adolescente D) 

 “Ter dinheiro para pagar as contas” (adolescente G) 

 “ O que me fazia feliz, era ter uma play-station” (adolescente M) 

 

Subcategoria – Ambiente 

 Esta subcategoria inclui a percepção que os jovens possuem da importância do 

envolvimento familiar nas suas vidas. 

 “Agora está tudo bem, porque agora os meus pais estão separados, porque 

quando estavam juntos, o meu pai batia na minha irmã.” (adolescente H) 

 “Faz-me feliz ter uma família em casa.” (adolescente F) 
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Factores de protecção escolares 

 A partir dos diversos factores listados pelos adolescentes, e tendo por base a 

revisão da literatura realizada, foram criadas as seguintes categorias: “relações afectivas 

”, “expectativas” e “recursos”. As três categorias não incluem subcategorias (ver quadro 

4.2.). 

 

Quadro 4.2. Factores de protecção escolares: categorias e subcategorias 

Categoria                                                               Subcategorias 

Relações Afectivas (Professores) 

Expectativas Positivas 

Recursos 

 

 

Categoria – Relações Afectivas (Professores) 

 A categoria “relações afectivas” (com adultos significativos no contexto escolar, 

nomeadamente, os professores) foi o factor de protecção escolar mais citado pelos 

adolescentes.  

 Os adolescentes afirmaram que uma relação satisfatória com os professores 

contribuía para que eles se sentissem satisfeitos na escola. Os jovens realçaram a 

importância do esclarecimento de dúvidas por parte dos professores, porque isso 

contribui para que eles progridam nas tarefas escolares. 

 “ Os professores apoiam-me” (adolescente D) 

 “Os professores tiram-me as dúvidas, e quando isso acontece eu fico bem” 

(adolescente B) 

 “ Se fizer alguma coisa errada, eles (professores) dizem para tentar de outra 

maneira” (adolescente A) 

 “Os professores ajudam-me muito emocionalmente, dão-me segurança” 

(adolescente I) 

 

Categoria – Expectativas Positivas 

 As expectativas positivas foram também o factor mais referido pelos jovens 

inquiridos. 

 Para os jovens é fundamental que os professores apresentem expectativas 

elevadas em relação a eles e que valorizem os seus trabalhos. Os jovens salientaram que 
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é muito importante, os professores e os outros agentes educativos na preparação para 

um futuro promissor.  

 “Quando faço os trabalhos de grupo e os professores dão valor” (adolescente 

D) 

 “ A escola é onde aprendo as coisas para o meu futuro (adolescente F) 

 “ Aprendemos a ter uma profissão” (adolescente E) 

 “ É preciso estudar muito para chegarmos ao topo.” (adolescente J) 

 “ A escola é para sermos alguém na vida” (adolescente F) 

 

Categoria – Recursos 

 Os recursos foram o factor menos mencionado pelos adolescentes. Eles 

referiram a importância de certos serviços da escola na promoção do bem-estar. 

 “ Esta escola, tem coisas que a outra não tinha, por exemplo, um bar.” 

(adolescente G) 

 

Factores de protecção pares 

 A partir dos diversos factores listados pelos adolescentes, e tendo por base a 

revisão da literatura realizada, foram criadas as seguintes categorias: “relações afectivas 

” e “oportunidades de participação”. A partir de cada uma destas categorias foram 

elaboradas várias subcategorias. Assim, a categoria “relações afectivas” possui as 

seguintes subcategorias: apoio, comunicação, confiança. A categoria “oportunidade de 

participação” não possui subcategorias (ver quadro 4.3.). 

 

Quadro 4.3. Factores de protecção pares: categorias e subcategorias 

Categorias                                                                   Subcategorias 

Relações Afectivas                                                             Apoio 

                                                                         Comunicação 

                                                                    Confiança 

Oportunidades de Participação 
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Categoria – Relações Afectivas 

 Ao nível das relações afectivas foram referidas pelos indivíduos várias 

subcategorias ou factores de protecção. Esta categoria foi aquela em que um maior 

número de factores de protecção foi avançado. O apoio, a comunicação e a confiança 

foram frequentemente referidos como factores de protecção dos pares. A confiança foi o 

factor de protecção que foi referido menos frequentemente. 

 

Subcategoria – Apoio 

 O apoio foi o factor de protecção mais mencionado pelos adolescentes. Eles 

referiram que os amigos/colegas são essenciais nas suas vidas, visto que um 

amigo/colega está sempre presente nas suas vidas e apoiam-nos em todos os momentos 

da vida, quer fossem momentos felizes ou tristes. Os jovens salientaram ainda, que os 

amigos/colegas são muito importantes porque são companheiros de brincadeira. 

 “Apoiam-nos quando estamos felizes e infelizes” (adolescente A) 

 “ Ajudam-me nos bons e maus momentos” (adolescente D) 

 “ Um amigo não nos deixa” (adolescente C) 

 “Sem amigos, não conseguimos sobreviver, não basta a família é importante os 

amigos” (adolescente A) 

 “ Às vezes dão-me na cabeça” (adolescente L) 

 “ É uma segunda família, uma segunda vida” (adolescente D) 

 “Alguém que está sempre perto e que me dá apoio” (adolescente I)  

 

Subcategoria – Comunicação 

 A comunicação foi um dos factores mais citados pelos adolescentes, pois eles 

pensam que uma boa comunicação com os pares é fundamental para a promoção da 

amizade. Eles salientaram que as conversas com os amigos são muito importantes, 

nomeadamente nos momentos mais tristes. 

 “ Converso muito com os meus amigos, quando estou mal” (adolescente B) 

 “ É para falar e desabafar” (adolescente L) 
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Subcategoria – Confiança 

 A confiança é muito importante para os jovens, pois a amizade assenta na 

confiança e por isso os amigos são indivíduos verdadeiros e em quem eles podem 

confiar. 

 “ Existe uma confiança mútua” (adolescente D) 

 “ É uma pessoa em quem confio mesmo muito” (adolescente G) 

 “São pessoas confiáveis, são verdadeiras” (adolescente F) 

 

Categoria – Oportunidades de Participação 

 Além dos factores descritos anteriormente, as oportunidades de participação com 

os pares também apresentam um grande destaque na vida dos adolescentes com e sem 

deficiência motora. A qualidade e a quantidade de tempo que estão com os amigos são 

essenciais para uma valorização da amizade. 

 “Com os amigos dá para brincar” (adolescente E) 

 “Combinamos coisas nas casas uns dos outros” (adolescente H) 

 “ Jogamos à bola, conversamos, vamos ao café” (adolescente A) 

 

Factores de protecção na Comunidade 

 A partir dos diversos factores listados pelos adolescentes, e tendo por base a 

revisão da literatura realizada, foi criada a categoria “oportunidades de participação”, 

que não possui subcategorias (ver quadro 4.4.). 

 

Quadro 4.4. Factores de protecção comunitários: categorias e subcategorias 

Categorias                                                                    Subcategorias 

Oportunidades de Participação 

 

 

Categoria – Oportunidades de Participação 

 A comunidade é fundamental para promoção de divertimentos e 

estabelecimentos e consolidação de amizades. Na comunidade, os jovens têm a 

possibilidade de desenvolver as competências pessoais e sociais. 

 “Nas férias, vou às festas da aldeia” (adolescente D) 

 “Vou ao café com os meus amigos” (adolescente A) 

 “Vou à igreja” (adolescente H) 
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 “Vou aos escuteiros, porque aprendo a ser alguém na vida” (adolescente F) 

 

Factores de protecção individuais 

 A partir dos diversos factores listados pelos adolescentes, e tendo por base a 

revisão da literatura realizada, foram criadas as seguintes categorias: “personalidade”, 

“nível cognitivo” e “ nível físico”. A partir de cada uma destas categorias foram 

elaboradas várias subcategorias. Assim, a categoria “personalidade” possui as seguintes 

subcategorias: honestidade, humor, auto-confiança, persistência. As categorias 

“oportunidade de participação” e “nível físico” não possuem subcategorias (ver quadro 

4.5.). 

 

Quadro 4.5. Factores de protecção individuais: categorias e subcategorias 

Categorias                            Subcategorias 

Personalidade                                                                 Honestidade 

                                                                                               Humor 

                                                                         Auto-confiança 

                                                                                     Espírito de entre-ajuda 

                                                                                                Persistência 

Aspecto Físico 

 

 

Categoria – Personalidade 

 Ao nível da personalidade foram referidas pelos indivíduos várias subcategorias 

ou factores de protecção. Os jovens citaram alguns factores internos que para eles 

contribuem para o seu bem-estar. 

 

Subcategoria - Honestidade 

 A honestidade foi referida por um jovem como um valor importante para uma 

relação satisfatória com os outros. 

  “Tento ser a mais honesta possível com os outros” (adolescente L) 

 

Subcategoria – Humor 

 O humor é visto pelos jovens como um atributo para o seu bem-estar e para uma 

relação e comunicação saudáveis com os outros. 

 “Sou animado” (adolescente A) 

 “Sou bem-disposto” (adolescente D) 
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Subcategoria – Auto-confiança 

 A auto-confiança foi um factor citado pelos adolescentes, eles têm a percepção 

que a base do bem-estar é realizarem aquilo de que gostam e sentirem-se bem com eles 

próprios. 

 “Sentir-me bem com o que faço” (adolescente H) 

 “ Estar bem comigo própria” (adolescente F) 

 

Subcategoria – Espírito de entre-ajuda 

 Alguns jovens mencionaram que é muito importante para o seu bem-estar ajudar 

as outras pessoas, porque eles sentem-se bem e contribui para o desenvolvimento de 

uma relação favorável para a sua qualidade de vida. 

 “Gosto de ajudar a minha mãe” (adolescente E) 

 “Gosto de ajudar” (adolescente L)  

 

Subcategoria – Persistência 

 Esta subcategoria é referida pelos adolescentes como outro factor de protecção, 

os adolescentes atribuem muito valor a este factor, pois só apresentando persistência é 

que se alcançam objectivos difíceis. 

 “Quando não consigo, tento outra vez” (adolescente B) 

 “Tento muitas vezes fazer as coisas, só não tento quando estou triste” 

(adolescente G) 

 

Categoria – Aspecto Físico 

 Os jovens com e sem deficiência estabelecem a relação do bem-estar físico com 

a qualidade de vida em geral. A saúde e a ausência de dores apresentam um contributo 

elevado para o bem-estar. 

 “ Estar bem fisicamente” (adolescente I) 

 “ Não ter dores” (adolescente H) 
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Dimensão 2 – Factores de Risco – adolescentes e bem-estar 

 A dimensão factores de risco – adolescentes e bem-estar, está dividida nos 

diversos factores de risco (familiares, escola, pares, comunidade e individuais), e estes 

por sua vez abrangem diversas categorias. 

 Esta dimensão apresenta a informação sobre como os diferentes factores de risco 

podem comprometer o bem-estar do adolescente. 

 

Factores de risco familiares 

 A partir dos diversos factores listados pelos adolescentes, e tendo por base a 

revisão da literatura realizada, foram criadas as seguintes categorias: “relações 

afectivas”, “estrutura familiar” e “acontecimentos de vida negativos”. A categoria 

“relações afectivas” possui as seguintes subcategorias: conflitos familiares, super 

protecção. As categorias “estrutura” e “acontecimentos de vida negativos” não possui 

subcategorias. (ver quadro 4.6). 

  

Quadro 4.6. Factores de risco familiares: categorias e subcategorias 

Categorias                                                                    Subcategorias 

Relações Afectivas                                                   Conflitos Familiares 

                                                                          Superprotecção 

Estrutura Familiar 

Acontecimentos de vida negativos 

 

 

Categoria – Relações Afectivas 

 Ao nível das relações afectivas foram referidas pelos indivíduos várias 

subcategorias ou factores de risco. Esta categoria foi aquela em que um maior número 

de factores de protecção foi avançado. Os conflitos familiares e a superprotecção foram 

frequentemente referidos como factores de risco familiares para o bem-estar dos 

adolescentes.  

 

Subcategoria – Conflitos familiares 

 A presença de problemas em casa ou com a família foi o factor de risco mais 

frequentemente mencionado ao nível da categoria “relações afectivas”. Os conflitos 

familiares mais abordados pelos jovens foram as discussões com os pais. 
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 “Fico triste, quando me zango com os meus pais” (adolescente D) 

 “Quando me chateio com a minha mãe, fico muito triste” (adolescente E) 

 “O meu pai trata mal a minha irmã” (adolescente H)  

 “ O meu pai está com uma depressão, por isso discutimos muito” (adolescente 

I) 

 

Subcategoria – A superprotecção 

 A superprotecção constituiu outro factor de risco referido pelos jovens. Os 

jovens referiram que a superprotecção contribui para uma redução de contactos sociais 

implicando uma ausência de experienciais individuais. 

 “ A superprotecção não é o melhor caminho, a pessoa tem que experimentar e 

descobrir mecanismos para se defender “ (adolescente L) 

 “As pessoas têm tendência para apaparicar muito” (adolescente L) 

 

Categoria – Estrutura 

 Esta categoria inclui as dificuldades financeiras sentidas pelos adolescentes. As 

dificuldades financeiras constituem um problema, porque sem dinheiro os familiares 

não têm poder de compra para satisfazer as necessidades dos adolescentes. 

 “ Não ter dinheiro para comprar uma coisa, que eu gostava de ter” 

(adolescente F) 

 “Não ter dinheiro para pagar as contas, não ter dinheiro para comprar 

comida” (adolescente G) 

 

Categoria – Acontecimentos de Vida Negativos 

 Na opinião dos jovens, os acontecimentos de vida negativos contribuem muito 

para a diminuição do seu bem-estar. 

 “ Um acontecimento negativo? O falecimento do meu pai!” (adolescente J) 

 

Factores de risco escolares 

 A partir dos diversos factores referidos pelos adolescentes, e tendo por base a 

revisão da literatura realizada, foram criadas as seguintes categorias: “relações 

afectivas”, “expectativas elevadas”, “estrutural/funcional” e “questões académicas”. A 

partir de cada uma destas categorias foram elaboradas várias subcategorias. Assim, a 

categoria “relações afectivas” possui as seguintes subcategorias: tratamento diferencial 
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e sensibilização para a deficiência. A categoria “expectativas” não possui subcategorias. 

A categoria “estrutural/funcional” inclui as subcategorias: barreiras arquitectónicas, e 

limitações de tempo. A categoria “questões académicas” apresenta as subcategorias: 

desinteresse pelas aulas/conteúdos e resultados escolares (ver quadro 4.7.) 

 

 Quadro 4.7. Factores de risco escolares: categorias e subcategorias 

Categorias                                                          Subcategorias 

Relações Afectivas                                                 Relações diferentes com os alunos 

(Professores)                                                                Sensibilização para a deficiência 

Expectativas  

Nível Estrutural/ Funcional                                        Barreiras Arquitectónicas 

                                                                   Limitações de Tempo 

                                                                           Falta de interesse nas aulas 

Questões Académicas                                             Resultados Escolares 

 

 

Categoria – Relações Afectivas (Professores) 

 Ao nível das relações afectivas (professores), vários factores foram avançados 

como factores de risco para um sentimento de bem-estar.  

 Os vários factores apontados foram as interacções diferenciadas que os 

professores mantêm com os alunos e a preparação dos professores para lidar com a 

deficiência. No primeiro factor, os jovens destacaram as diferenças na relação dos 

professores com os alunos com e sem deficiência, dando mais atenção aos alunos com 

deficiência. Os jovens também frisaram a grande falta de preparação por parte dos 

professores para ensinar e apoiar os alunos com deficiência. 

  

Subcategoria - Relações diferentes com os alunos 

 As relações diferentes com os alunos foram mencionadas principalmente pelos 

jovens com deficiência, estes alunos referem que os professores têm um comportamento 

diferente com os alunos com deficiência, pois mostram mais atenção a estes alunos 

tratando-os de maneira diferente, tanto em termos escolares como pessoais. 

 “ Os professores tratam-nos de maneira diferente” (adolescente L) 

 “ Não deviam tratar-nos como deficientes, porque sentimo-nos mal” 

(adolescente I) 
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Subcategoria – Sensibilização para a deficiência 

 Este factor destaca que os professores ainda não estão sensibilizados para lidar 

com a diferença, para compreender quais são as reais necessidades dos alunos com 

deficiência e como podem ser um verdadeiro apoio para estes alunos. 

 “Muitos professores, ainda não estão preparados para compreender as 

dificuldades” (adolescente L) 

 “Os professores deviam prestar atenção, perguntar se está tudo bem, pôr a 

pessoa mais à vontade” (adolescente D) 

 “Os professores quando têm um aluno que não vê bem colocam a letra maior, 

ao aluno que escreve mais devagar, dão-lhe mais tempo, e não passa por aí, passa por 

reduzir o teste” (adolescente L) 

 

Categoria – Expectativas  

 As expectativas realçam a importância da diferenciação pedagógica. A 

diferenciação pedagógica exige dos professores, a capacidade de permanentemente 

ajustar o processo ensino-aprendizagem aos comportamentos e capacidades dos alunos.  

 “ Os professores deviam fazer coisas que estejam ao nível dele (aluno com 

deficiência), para ele não frustrar, e não coisas que ele não vai conseguir fazer” 

(adolescente H) 

 “ Cotam de maneira diferente os testes” (adolescente I) 

 

Categoria – Nível Estrutural/Funcional  

 Ao nível da estrutura e funcionamento escolar, os adolescentes referiram os 

seguintes factores: barreiras arquitectónicas e limitações de tempo. Os jovens 

mencionaram que as barreiras arquitectónicas não contribuem para uma boa integração 

por parte dos alunos com deficiência. As limitações de tempo foram referenciadas pelos 

adolescentes, nomeadamente pelos alunos com deficiência por serem um obstáculo para 

a finalização das tarefas. 

 

Subcategoria – As barreiras arquitectónicas 

 As barreiras arquitectónicas são um factor de risco para os jovens com 

deficiência, pois face a estas, os alunos com deficiência estão impedidos de circular 
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pelos mesmos espaços do que os alunos sem deficiência, contribuindo também para que 

não haja uma verdadeira inclusão escolar dos alunos com deficiência. 

 “ As entradas para os pavilhões têm escadas” (adolescente D) 

 “Na outra escola, eu não podia ir para os andares de cima dos pavilhões” 

(adolescente L) 

 “ O balcão da papelaria é muito alto, e por isso os deficientes têm que pedir 

ajuda” (adolescente D) 

 

Subcategoria – Limitações de tempo 

 Este factor é também referenciado com um risco, visto que alguns alunos não 

apresentam disponibilidade física para realizarem as tarefas no tempo estipulado, o que 

contribui para que não haja um bem-estar por parte destes alunos. 

 “ Por vezes, falta-me tempo para fazer as coisas” (adolescente L) 

 

Categoria – Questões Académicas 

 Nesta categoria incluem-se duas subcategorias: falta de interesse nas aulas e 

resultados escolares. Estes dois factores abordam a desmotivação dos alunos com e sem 

deficiência para assistir às aulas e para um trabalho sistemático para alcançar bons 

resultados escolares. Estes são vistos como um factor de risco quando são negativos, e 

apresentam uma grande influência no bem-estar dos alunos. 

 

Subcategoria – Os resultados escolares 

 Os resultados escolares são um factor de risco que influenciam muito o bem-

estar dos jovens. Uma das consequências dos resultados escolares negativos é não 

alcançarem as expectativas dos pais, e estes determinarem algumas punições pelos 

resultados escolares. 

 “Sinto-me triste quando tenho negativas nos testes” (adolescente H) 

 “Ter más notas” (adolescente E) 

 “ Ter más notas, influencia muito” (adolescente D) 

 

Factores de risco dos pares 

 A partir dos diversos factores referidos pelos adolescentes, e tendo por base a 

revisão da literatura realizada, foram criadas as seguintes categorias: “relações 

afectivas”, e “oportunidades de participação. A categoria “relações afectivas” possui as 
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seguintes subcategorias: conflito entre pares, isolamento, discriminação. A categoria 

“oportunidades de participação” não possui subcategorias (ver quadro 4.8.). 

 

Quadro 4.8. Factores de risco pares: categorias e subcategorias 

Categorias                                                                    Subcategorias 

Relações Afectivas            Conflitos entre pares 

            Isolamento 

            Discriminação 

Oportunidades de Participação 

 

Categoria – Relações Afectivas  

 As relações afectivas são muito importantes na relação com os pares, pois é 

fundamental que neste período da vida os adolescentes apresentem um leque vasto de 

amizades e que pertençam a um grupo de amigos. Esta categoria é constituída por tês 

factores de risco: conflito entre pares, isolamento, discriminação. 

 

 Subcategoria Conflitos entre pares 

 O conflito entre os pares é um dos factores de risco mais mencionado pelos 

adolescentes, pois a relação que estabelecem com os pares determina a qualidade do 

bem-estar geral. 

 Para os adolescentes é essencial possuírem uma relação saudável com os seus 

pares, pois estes são companheiros e confidentes de um período importante das suas 

vidas, a adolescência. 

 “Quando me zango com os meus amigos, se tiver razão não peço desculpa” 

(adolescente C) 

 “Quando digo a um amigo, os seus defeitos e ele fica zangado comigo” 

(adolescente A) 

 “ Não faço queixa (dos alunos que lhe batem) porque os meus amigos 

defendem-me” (adolescente I) 

 “Os mais velhos (jovens sem deficiência) batem-me, mas não sei porquê” 

(adolescente M) 

 “Fico triste com os meus amigos quando não são verdadeiros, quando são uma 

porcaria” (adolescente F) 

 

 



127 
 

Subcategoria – Isolamento 

 Este factor foi um dos mais mencionados pelos adolescentes com deficiência, 

pois este factor é muito sentido por estes jovens principalmente na escola, onde estão 

sozinhos ou acompanhados pelos assistentes operacionais, nomeadamente nos 

intervalos escolares. 

 “Não tenho amigos na turma, estou sozinha, faço os trabalhos de grupo, 

sozinha” (adolescente I) 

 “ Os deficientes não têm amigos” (adolescente G) 

  “Os deficientes não têm amigos, os outros alunos não lhes ligam nenhuma, se o 

deficiente se magoar os outros não o ajudam” (adolescente I) 

 “Os deficientes isolam-se porque têm medo de não serem aceites” (adolescente 

L) 

  “Sem amigos, os deficientes isolam-se cada vez mais” (adolescente J) 

 

Subcategoria – Discriminação 

 A discriminação é mais um factor de risco mencionada pelos jovens. A 

discriminação é sentida pelos adolescentes, nomeadamente pelos jovens com 

deficiência. De acordo com os jovens, a discriminação acontece porque os jovens com 

deficiência não se enquadram nos padrões normais da sociedade, tanto em termos de 

aparência física como também em termos de capacidades cognitivas. 

 “ Ainda não estão habituados (alunos sem deficiência) porque antigamente a 

família tinha tendência para esconder” (adolescente L) 

 “ Eles (jovens sem deficiência) não aceitam, porque faz impressão à cabeça de 

uma pessoa, como as pessoas estarem a torcer os dedos e a fazer coisas que não fazem 

sentido nenhum” (adolescente I) 

 “Eles (jovens sem deficiência) acham-nos muito estranhos.” (adolescente G) 

 “ Ainda há um pouco de preconceito sobre a deficiência” (adolescente L) 

 

Categoria – Oportunidades de participação  

 As oportunidades de participação são fundamentais na adolescência, pois é 

através destas oportunidades que os jovens estreitam as relações entre os pares, e são 

muito importantes para o bem-estar dos adolescentes com e sem deficiência. 

 “Às vezes não posso ir, onde os meus amigos vão” (adolescente L) 
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 “Quando não conseguem, eles (jovens com deficiência) ficam tristes, zangados. 

(adolescente E) 

 “Os deficientes passam os tempos livres fechados no quarto, sem os amigos 

(adolescente I) 

 “Eles (jovens com deficiência) têm mais dificuldade em reunirem-se com os 

amigos fora da escola, porque se estiverem numa cadeira de rodas é complicado” 

(adolescente C) 

 

Factores de risco na comunidade 

 A partir dos diversos factores listados pelos adolescentes, e tendo por base a 

revisão da literatura realizada, foram criadas as seguintes categorias: “expectativas” e 

“estruturais”. Nenhuma destas categorias possui subcategorias (ver quadro 4.9.). 

 

Quadro 4.9. Factores de risco Comunitários: categorias e subcategorias 

Categorias                                                                   Subcategorias 

Expectativas 

Estrutural 

 

 

Categoria – Expectativas 

 Nesta categoria aborda-se a discriminação por parte da comunidade. Tal como 

foi descrito nos factores de risco entre os pares, a discriminação foi outra vez salientada 

pelos adolescentes quando se abordou este contexto social. Este assunto é manifestado 

pelos adolescentes com e sem deficiência, mas os jovens com deficiência abordam este 

assunto com alguma mágoa porque não compreendem o preconceito da sociedade. 

 “ As pessoas acham que somos (jovens com deficiência) do outro mundo” 

(adolescente J) 

 “Os deficientes isolam-se, porque as pessoas mandam bocas e olham de lado”! 

(adolescente C)    

 “ As pessoas discriminam, têm medo que eles (indivíduos com deficiência) 

sejam perigosos e porque têm vergonha” (adolescente J)  
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Categoria – Estrutural 

 As barreiras arquitectónicas estão incluídas nesta categoria, pois a sociedade 

apresenta muitas barreiras arquitectónicas, e estas impedem que haja uma participação 

plena na comunidade por parte dos jovens que apresentam dificuldades motoras. 

 “ Às vezes não posso ir a alguns sítios, porque existem uns degraus” 

(adolescente L) 

 

Factores de risco individuais 

 A partir dos diversos factores listados pelos adolescentes, e tendo por base a 

revisão da literatura realizada, foram criadas as seguintes categorias: “nível físico”, 

“gestão do espaço e tempo” (ver quadro 4.10). 

 

Quadro 4.10. Factores de risco individuais: categorias e subcategorias 

 

Categorias                                                                     Subcategorias 

Aspecto Físico 

Gestão do Espaço/Tempo 

 

Categoria – Aspecto Físico  

 Esta categoria é percepcionada pelos adolescentes como sendo fundamental no 

seu bem-estar, porque os adolescentes associam o estar doente e a presença de dores 

como um obstáculo para a sua qualidade de vida. 

 “ Quando tenho dores nas pernas, não me sinto bem” (adolescente A) 

 “Quando está frio, fico muito rígida” (adolescente L) 

 “ Estar doente” (adolescente B) 

 

Categoria – Gestão do Espaço/Tempo 

 Os adolescentes atribuem alguma importância ao seu espaço e a uma boa gestão 

do tempo. Eles necessitam de tempo para reflectir e para realizarem as mais diversas 

actividades do seu agrado. 

 “Quando quero estar sozinha, e não me deixam” (adolescente G) 
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Dimensão 3 – Amizades dos jovens com e sem deficiência 

 Esta dimensão foi dividida em duas partes:  

 Jovens com deficiência em relação a si próprio e aos jovens sem deficiência; 

 Jovens sem deficiência em relação a si próprio e aos jovens com deficiência. 

 Com os dados que se obteve, decidiu-se realizar esta divisão, pois nas entrevistas 

os jovens com e sem deficiência manifestaram diferentes razões de barreiras e 

facilitadores na amizade em relação a eles próprios e aos outros. 

 

 Jovens com deficiência  

 Os jovens com deficiência mencionaram os factores facilitadores e as barreiras 

que promovem ou não a amizade entre os adolescentes com e sem deficiência. São 

também mencionadas as barreiras e os facilitadores em relação a eles próprios e aos 

jovens sem deficiência. (ver quadro 4.11). 

 

Quadro 4.11. Facilitadores e Barreiras na interacção com os jovens com e sem  

deficiência (percepção dos jovens com deficiência) 

         Percepções                      Categorias                            Subcategorias 

        Em relação                     Facilitadores                            Personalidade 

        a si próprio                                                                     Autonomia 
                                                                                                Comunicação 

                                                       

                                                      Barreiras                                     Solidão 
       

       Em relação                       Facilitadores                           Conhecimento da Def. 

        ao outro 
                                                 Barreiras                                  Exclusão/Discriminação 

                                                                                                           Aspecto fisico 

 

Em relação a si próprio: 

 A partir dos diversos factores listados pelos adolescentes, e tendo por base a 

revisão da literatura realizada dividiu-se os factores em Facilitadores e Barreiras. 

 A categoria dos factores facilitadores tem várias subcategorias: personalidade e 

comunicação. As barreiras apresenta uma subcategoria: solidão. 
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Categoria – Facilitadores 

 Nesta categoria, abordam-se os factores individuais que o jovem com deficiência 

deverá possuir para construir amizades com os jovens sem deficiência. Esta categoria é 

dividida em três subcategorias: personalidade, autonomia e comunicação. 

 

Subcategoria – Personalidade  

 Nesta subcategoria, os jovens com deficiência referiram que determinadas 

características da personalidade são determinantes para a promoção de amizades com os 

outros. Eles também mencionam que enfrentar o medo de não serem aceites pode ter os 

seus riscos, mas é preponderante para a sua auto-estima e para a promoção de novas 

amizades. 

 “ Não devemos ter medo, devemos mostrar-nos, assumirmo-nos” (adolescente 

L) 

 “ Temos que ter um espírito de arriscar (adolescente L) 

 “Os deficientes devem ser mais extrovertidos e serem afáveis” (adolescente G) 

 

Subcategoria – Comunicação 

 A comunicação foi citada pelos jovens com deficiência como um factor 

facilitador na promoção de novas amizades, pois eles referiram que a comunicação é um 

ponto de partida para a interacção com os jovens sem deficiência, porque através das 

conversas os adolescentes sem deficiência conhecem os jovens com deficiência e 

aceitam-nos com a sua deficiência. 

 “Os deficientes têm que falar com as outras pessoas” (adolescente G) 

 “Eu começo a falar com os outros, e depois eles são meus amigos” (adolescente 

G) 

 “A comunicação é importante para fazermos amigos” (adolescente J) 

 “Para arranjarem amigos, os deficientes têm que comunicar mais” (adolescente 

H) 

 

Categoria – Barreiras 

 Nesta categoria, aborda-se os factores individuais que dificultam a construção de 

novas amizades com os jovens sem deficiência. Os jovens com deficiência 

mencionaram como barreiras a solidão e o isolamento. Os adolescentes com deficiência 
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referiram várias razões para se isolarem: vergonha, por pensarem que são diferentes, e 

terem medo de não serem aceites pelos outros. 

 “ Estou sozinha, e qualquer coisinha penso: vou atirar-me do terceiro andar 

abaixo, já que não tenho ninguém” (adolescente I) 

 “As escolas, por vezes metem-nos um bocado à parte “ (adolescente L) 

 “Vergonha por acharem (jovens com deficiência) que são diferentes” 

(adolescente L) 

 

Em relação aos outros 

 A partir dos diversos factores listados pelos adolescentes, e tendo por base a 

revisão da literatura realizada dividiu-se novamente os factores mencionados em 

Facilitadores e Barreiras. 

 A categoria facilitador possui como subcategoria, o conhecimento da 

deficiência. As barreiras são constituídas pelas seguintes subcategorias: 

exclusão/discriminação e aspecto físico. 

 

Categoria – Facilitadores 

 Em relação aos outros, os jovens com deficiência referiram como facilitador o 

conhecimento e o contacto com a deficiência, isto é, eles mencionaram a importância 

dos jovens sem deficiência possuírem informação acerca das várias deficiências, porque 

ao terem este conhecimento compreenderão melhor as atitudes e os comportamentos 

dos jovens com deficiência. 

 “Se as pessoas compreenderem a deficiência, são amigos, porque nos 

conhecem” (adolescente G) 

 “Se os professores falassem sobre a deficiência, talvez ajudasse” (adolescente 

L) 

 “Se a deficiência fosse falada nas disciplinas, os que não têm deficiência 

poderiam tratar os deficientes um bocadinho melhor, porque os professores andavam 

em cima” (adolescente H) 

 

Categoria – Barreiras 

 Os jovens com deficiência mencionaram como barreiras as interacções com os 

outros a discriminação e consequente exclusão/aparência física. 
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Subcategoria – Discriminação/Exclusão 

 Este é um dos factores mais referidos como barreira na construção de novas 

amizades. O “ser gozado” é o comportamento mais marcante para os jovens com 

deficiência, pois estes sentem-se muito mal, e este sentimento tem como consequência o 

isolamento cada vez maior dos jovens com deficiência. 

 “Os deficientes não arranjam amigos, porque gozam com eles” (adolescente D) 

 “ Quando me gozam, eu não ligo tento esquecer” (adolescente H)  

  

Subcategoria – Aparência Física 

 A aparência física é outra das barreiras que os jovens com deficiência 

mencionaram como obstáculos para uma relação com os jovens sem deficiência. Eles 

referiram que os jovens sem deficiência dão muita importância à aparência física, e por 

isso discriminam quem é diferente ou apresenta um aspecto diferente. 

 “ A aparência é muito importante, alguns importam-se outros não se importam” 

(adolescente G) 

 “ Os sem deficiência fazem mais depressa amigos porque não têm limitações e 

por isso não têm nada para olhar” (adolescente J) 

 

 

 Jovens sem deficiência  

 Os jovens sem deficiência também relataram as suas percepções dos factores 

facilitadores e das barreiras que promovem ou não a amizade entre os adolescentes com 

e sem deficiência. Tal como aconteceu com os jovens com deficiência, os jovens sem 

deficiência também mencionaram as barreiras e os facilitadores em relação a eles 

próprios e aos jovens com deficiência (ver quadro 4.12). 
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Quadro 4.12. Facilitadores e Barreiras na interacção com os jovens com e sem deficiência 

(percepção dos jovens sem deficiência) 

         Percepções                      Categorias                           Subcategorias 

         

        Em relação                      Facilitadores                              Integração social 

        a si próprio                                                                        Promover a Comunicação 

                                                                                            

                                                  Barreiras                                   Atitudes 

                                                                                                    Discriminação 

                                                                                                    Medo 

      

                   

                                                   Facilitadores                            Assertividades 

                                                                                          Oportunidades de Participação 

                                                                                                    Perseverança  

        Em relação  

          ao outro 
                                                   Barreiras                                  Aparência física 

                                                                                                    Medo 

                                                                                                   Auto-estima 

                                                                             Falta de Oportunidades de participação 

                                                                                                  Isolamento 

 

 

Em relação a si próprio: 

 A partir dos diversos factores listados pelos adolescentes dividiu-se os factores 

em Facilitadores e Barreiras. 

 A categoria - facilitadores tem duas subcategorias: integração social e a 

comunicação. As barreiras são constituídas pelas seguintes subcategorias: atitude, 

discriminação e medo  

 

Categoria – Facilitadores 

 Nesta categoria, aborda-se os factores individuais que poderão promover o 

estabelecimento de amizades com os jovens com e sem deficiência. Esta categoria é 

dividida em duas subcategorias: integração social e comunicação. 

 

Subcategoria – Integração social 

 Os jovens sem deficiência destacaram a integração social como facilitador para 

uma relação satisfatória com os pares com deficiência. As brincadeiras e as conversas 

entre os adolescentes com e sem deficiência podem ser um principio para os jovens com 

deficiência sentirem-se integrados no grupo. 
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 “Os sem deficiência deviam apoiar os com deficiência” (adolescente C) 

 “Chamá-los (com deficiência) para brincar “ (adolescente C) 

 “Jogar jogos que todos podem jogar, por exemplo: cartas” (adolescente D)   

 

Subcategoria – Comunicação 

 Este factor também foi apontado como sendo facilitador. Os jovens sem 

deficiência salientaram que a comunicação favorece as interacções com os jovens com 

deficiência, porque através da comunicação os dois grupos (com e sem deficiência) 

começam a ter um conhecimento geral dos seus pares. 

 “Falar mais com os que têm deficiências” (adolescente A) 

 “Ajudando-os, falando com eles (jovens com deficiência) ” (adolescente E) 

 

Categoria – Barreiras 

 Os jovens sem deficiência mencionam como barreiras os seguintes factores: 

atitude, discriminação e medo. 

 

Subcategoria – Atitude 

 A atitude é uma barreira para uma boa interacção com os adolescentes com e 

sem deficiência. Os jovens sem deficiência pensam que o impedimento para uma 

relação amistosa entre os dois grupos é uma atitude de superioridade perante os jovens 

com deficiência. 

 “Eles não têm amigos deficientes porque devem se achar superiores a eles” 

(adolescente A) 

 “Eles gozam porque se sentem superiores” (adolescente F) 

 “ Os deficientes vão ter sempre dificuldade em fazer amigos, porque as pessoas 

vão vê-los sempre de maneira diferente” (adolescente C) 

 “Os sem deficiência pensam que são superiores, porque não têm deficiência e 

deixam sempre de parte os com deficiência (adolescente B) 

 

Subcategoria – Discriminação 

 Os jovens sem deficiência entrevistados não compreendem a causa dos jovens 

com deficiência serem discriminados, porque do ponto de vista deles os adolescentes 

com deficiência não têm qualquer culpa de apresentarem uma deficiência e que os 

jovens sem deficiência deveriam lembrar-se que poderiam ter uma deficiência. 
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 “ Os sem deficiência não se relacionam com os deficientes porque são parvas” 

(adolescente F) 

 “As turmas desprezam-nos, põe-nos de parte” (adolescente B) 

 

Subcategoria – Medo 

 Nas várias entrevistas, os inquiridos mencionaram o medo como uma barreira 

para a relação entre os jovens com e sem deficiência. Os jovens sem deficiência 

entrevistados têm receio que os outros jovens sem deficiência os discriminem por eles 

serem amigos de jovens com deficiência. 

 “Os sem deficiência têm medo de terem amigos com deficiência, porque podem 

ser rejeitados pelos outros (adolescente F) 

 

 Em relação aos outros 

 A partir dos diversos factores listados pelos adolescentes, e tendo por base a 

revisão da literatura realizada dividiu-se os factores em Facilitadores e Barreiras. 

 A categoria - facilitadores apresenta as seguintes subcategorias: assertividade, 

oportunidades de participação, perseverança. As barreiras incluem quatro subcategorias: 

aparência física, medo, falta de oportunidades, isolamento  

 

Categoria – Facilitadores 

 Os jovens sem deficiência têm a percepção dos seguintes factores individuais 

que os jovens com deficiência deveriam apresentar para facilitar a amizade entre eles. 

Esses factores são: assertividade, oportunidades de participação, perseverança. 

 

Subcategoria – Assertividade 

 Os jovens sem deficiência referiram que para promoção da amizade é essencial 

uma maior e melhor interacção entre os jovens com deficiência e os adolescentes sem 

deficiência, estando na base desta um comportamento assertivo. 

 “Se quiserem (jovem com deficiência) ter amigos têm que começar a falar” 

(adolescente E) 

 “Para fazerem (jovens com deficiência) amigos têm que respeitar os outros e 

integrarem-se bem no grupo” (adolescente A) 
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Subcategoria – Oportunidades de participação 

 Os jovens sem deficiência atribuem alguma importância às oportunidades de 

participação, pois ao participarem nas actividades de tempos livres o jovem com 

deficiência sente-se mais integrado no grupo e pode desenvolver novas amizades. 

 “Os tempos livres são importantes para os deficientes porque eles distraem-se e 

podem conseguir amigos” (adolescente F) 

 “Os tempos livres podem ser iguais para os deficientes e para os que não têm 

deficiência depende é das actividades (adolescente E) 

 “Os deficientes também têm o direito de terem tempos livres” (adolescente A) 

 

Subcategoria – Perseverança 

 Esta subcategoria foi mencionada por um jovem sem deficiência que salientou a 

importância dos jovens com deficiência apresentarem objectivos na vida e de tentarem 

alcançar esses objectivos. Este jovem sem deficiência tem a percepção de que se os 

jovens com deficiência apresentarem alguma perseverança, eles atingirão os seus 

objectivos. 

 “Eles (jovem com deficiência) têm que lutar por aquilo que querem” 

(adolescente D) 

 “Se se agarrem aos sonhos, eles (jovens com deficiência) conseguem” 

(adolescente D) 

 

Categoria – Barreiras 

 Os jovens sem deficiência mencionaram como barreiras os seguintes factores: 

aparência física, medo, falta de oportunidades e isolamento. 

 

Subcategoria – Aparência física 

 Os jovens sem deficiência ressalvam que a aparência física é uma das barreiras 

para uma boa comunicação entre os adolescentes com e sem deficiência. Os jovens sem 

deficiência mencionaram que os jovens com deficiência não têm amigos devido ao seu 

aspecto físico e aos comportamentos que por vezes exibem. 

 “Os deficientes têm poucos amigos, porque não são iguais às outras pessoas” 

(adolescente F) 

 “Hoje em dia, as pessoas ligam muito à parte exterior e não ao interior” 

(adolescente D 
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Subcategoria – Medo 

 O medo sentido pelos jovens com deficiência foi o factor mais mencionado 

pelos adolescentes sem deficiência, estes referem que os jovens com deficiência têm 

medo de serem alvos de agressões verbais e físicas. 

 “Eles têm medo de serem gozados” (adolescente B) 

 “Eles têm medo de lhes baterem, porque os mais fortes batem nos mais fracos” 

(adolescente F) 

 

Subcategoria – Falta de oportunidades 

 A falta de oportunidades também foi uma das barreiras mencionadas pelos 

jovens sem deficiência. Estes referiram que devido à condição dos jovens com 

deficiência, eles talvez tenham mais dificuldades para acompanhar os jovens sem 

deficiência aos locais de convívio. 

 “Têm mais dificuldade em reunirem-se fora da escola, porque se andam numa 

cadeira de rodas é mais difícil” (adolescente C) 

 “Eles podem não conseguir ir aos sítios” (adolescente E) 

 

Subcategoria – Auto-estima 

 Os jovens com deficiência mostram um comportamento introvertido, o que não é 

benéfico para a comunicação dos jovens com e sem deficiência. 

 “Os deficientes são envergonhados (adolescente B) 

 “Eles sentem-se inferiorizados” (adolescente C) 

 

Subcategoria – Isolamento 

 Os jovens sem deficiência realçaram a ideia dos jovens com deficiência se 

isolarem e de esse facto não ser benéfico para a interacção dos dois grupos (com e sem 

deficiência) 

 “ Nos intervalos, estão sempre sozinhos ou com os funcionários” (Adolescente 

E)  

 “Eles devem pensar: vou deixar-me estar no meu cantinho” (adolescente D) 
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Discussão dos Resultados 

 O presente estudo apresentou como objectivo conhecer a percepção dos 

adolescentes com e sem deficiência motora relativamente aos recursos externos e 

internos que contribuem para o bem-estar. Este estudo contribui igualmente para 

conhecer os facilitadores e as barreiras que promovem, ou não, as amizades entre os 

adolescentes com e sem deficiência motora, de acordo com os adolescentes. 

 No âmbito deste estudo abordou-se na revisão da literatura, questões como o 

contexto escolar e a importância dos pares no período da adolescência, além dos vários 

factores da resiliência e como estes podem ter influência nas vivências dos jovens nos 

vários contextos sociais e na sua qualidade de vida. 

 De seguida, desenvolve-se a discussão dos resultados. Neste ponto analisa-se 

cada questão que foi formulada no início da investigação. 

 

(1) Na opinião dos adolescentes com e sem deficiência motora, quais são os factores 

de protecção e os factores de risco nos vários contextos sociais que influenciam 

a sua qualidade de vida. 

 Os resultados obtidos neste estudo mostram que os jovens têm conhecimento dos 

vários factores de protecção e de risco nos vários contextos sociais onde eles estão 

inseridos (familiares, escolares, pares e comunidade). 

 

Factores de Protecção que Contribuíram para Discussão 

 Começando pelos factores de protecção familiares, foi possível verificar que as 

relações afectivas se destacaram de qualquer uma das outras categorias (“oportunidades 

de participação” e “estrutural”). Para este destaque, contribui as subcategorias, apoio, 

preocupação, comunicação e confiança. Estes aspectos são fundamentais para que os 

jovens realizem experiências positivas ao longo da vida (Brooks, 2006). De um modo 

geral, os jovens destacam o apoio dos familiares a um nível escolar, nomeadamente na 

realização dos trabalhos de casa. A comunicação também foi outro factor muito 

importante mencionado pelos adolescentes, pois através de uma comunicação positiva, 

todos os assuntos podem ser abordados sem nenhum receio. Estes dados vão ao 

encontro das posições de Assis, Pesce e Avanci (2007) que referem que as relações 

entre os membros familiares, a supervisão dos adultos sobre os adolescentes são 

factores que contribuem para uma família resiliente. Os jovens inquiridos também 



140 
 

mencionaram a importância das oportunidades de participação que a família lhes 

concede, nomeadamente com os pais. As celebrações, as rotinas e as tradições 

familiares são muito importantes para a promoção da unidade da família (McCubbin 

McCubbin 1988). A participação no contexto familiar, como por exemplo, programas 

familiares semanais ou a participação na tomada de uma decisão importante para a 

família, promove competências ligadas à resiliência. Benard (1998) afirma que as 

oportunidades de participação na família são essenciais porque ajudam a desenvolver 

um sentido de responsabilidade, capacidade de tomar decisões e um desenvolvimento 

saudável. 

 A confiança dos pais também foi um factor relatado pelos jovens. Benard (1998) 

afirma que quando são dadas responsabilidades às crianças e adolescentes por parte da 

família, é sinal de que os familiares acreditam nas suas capacidades.   

 Os recursos financeiros e o ambiente familiar também foram factores 

apresentados pelos jovens. Os recursos financeiros são muito importantes pois estes têm 

um grande impacto na saúde. Attree (2004) refere que as restrições económicas 

reduzem as expectativas futuras e a qualidade de vida dos adolescentes. O ambiente 

familiar é muito importante para os adolescentes, Kowal e colaboradores (2002, cit in 

Gaspar et al, 2005) afirmam que as características familiares, a educação familiar e o 

funcionamento familiar apresentam uma associação com o bem-estar socioemocional 

dos adolescentes, nomeadamente a sensibilidade e resposta às necessidades da criança. 

 O segundo grupo de factores de protecção em termos de contributo para a 

discussão, foi o grupo dos factores de protecção escolares. De entre os factores citados, 

as relações afectivas entre os alunos e professores foi o factor mais mencionado pelos 

jovens com deficiência. Um professor que ensine a matéria mas ao mesmo tempo seja 

um confidente, é um professor que promove a resiliência no adolescente (Benard, 

1998). A mesma autora refere que as relações afectivas recíprocas são determinantes 

para a aprendizagem do aluno. Os adolescentes inquiridos no estudo referiram a 

importância do apoio dos professores e de estes esclarecerem as suas dúvidas. As 

afirmações destes adolescentes apontam no sentido referido por Brooks (2006) que 

afirma que os professores devem promover assistência e atenção aos alunos através da 

participação na turma, ter expectativas elevadas relativamente ao seu sucesso académico 

e criar oportunidades de novas amizades. Este autor refere ainda que os professores têm 

de auxiliar os alunos na procura da sua identidade, apoiando-os nos vários desafios com 
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que eles se confrontam, pois isto contribui para sentimentos de confiança por parte dos 

alunos. 

 Segundo Samdal (1998 cit in Simões, 2007) um dos factores importantes que 

contribui para o sucesso académico é a percepção de que as expectativas do professor 

não excedem as capacidades. Este autor acrescenta ainda que o ideal para o bem-estar e 

para um sucesso escolar são as expectativas adequadas às capacidades dos estudantes. 

Melillo (2005) aponta no mesmo sentido, referindo que as expectativas elevadas por 

parte da comunidade escolar promovem um elevado grau de sucesso académico. O 

planeamento de objectivos para o futuro do aluno é fundamental para a sua motivação, 

nas aprendizagens escolares e na prevenção de comportamentos de risco (Crosnoe, 

2002; Steinberg & Avenevoli, 1998). 

 Os jovens mencionaram diversos factores de protecção entre os pares, eles 

mencionaram as “relações afectivas” entre os pares e as “oportunidades de 

participação”.  

 Quanto às “relações afectivas”, os jovens destacaram os seguintes factores: 

apoio, comunicação e confiança. Os jovens referiram que é muito importante o apoio 

dado pelos seus pares, pois com eles podem conversar sobre diversos assuntos e serem 

companheiros desta “aventura” que é a adolescência. Estas afirmações apontam no 

mesmo sentido que as amizades promovem apoio, protecção, bem-estar ao adolescente 

(Bishop et al, 1999 cit in Teixeira & Kubo, 2008), e contribuem uma segurança extra-

familiar (Rubin, 2004 cit in Bonomo, Garcia & Rossetti, 2009). Os adolescentes com e 

sem deficiência mencionaram também a importância da comunicação e confiança, 

apontando no sentido que uma comunicação satisfatória em toda a comunidades escolar 

tendem a aumentar a amizade e a tornarem-se mais fortes (Vignes; Coley; Grandjean; 

Godeau & Arnaud, 2008 & Wong, 2008). 

 As oportunidades de participação entre os pares, foram um factor de protecção 

referidas pelos jovens inquiridos, eles frisaram que os amigos são essenciais para 

brincarem e para acompanhá-los nos tempos livres. Ungar (2000) refere que a 

participação com os pares promove a mudança de sentimentos de desvalorização e de 

incapacidades para sentimentos de confiança e de bem-estar.  

 Nos factores de protecção comunidade, os jovens destacaram as “oportunidades 

de participação” na comunidade como sendo muito importantes para conviverem nos 

tempos livres. Simões (2005) refere que os vários envolvimentos promovem vivências 



142 
 

únicas e promovem um diálogo de assuntos diversificados, quando os jovens participam 

nas várias actividades da comunidade. 

 

Factores de Risco que Contribuíram para Discussão 

 Os jovens também destacaram alguns factores de risco familiares: as relações 

afectivas, aspectos associados à estrutura estrutura e os acontecimentos de vida 

negativos. 

 Na categoria “relações afectivas”, os adolescentes destacaram os conflitos 

familiares e a superprotecção. Os contextos familiares desajustados, onde predomina o 

conflito e a distância emocional contribuem para níveis elevados de comportamentos de 

risco (Igra & Irwin, 1996 cit in Simões, 2007). A superprotecção é referida como um 

factor de risco, pois na opinião dos adolescentes com deficiência a superprotecção 

impede-os de se relacionarem com os outros e de serem autónomos. Por vezes é muito 

difícil para os pais, conseguirem supervisionar as experiências e ao mesmo tempo 

manterem-se afastados nestes momentos, pois o instinto de proteger os filhos, causa 

uma superprotecção que pode contribuir para realçar a diferença e ser uma barreira para 

a aceitação e integração no grupo (Malheiro, 2005).  

 Na “estrutura” foram referidas as dificuldades financeiras como um factor de 

risco. As dificuldades financeiras tem efeitos ao nível do desempenho académico e no 

funcionamento sócio-emocional do adolescente, e estes efeitos tornam-se mais 

evidentes quando associados a uma exposição constante de acontecimentos de vida 

negativos (McLoyd, 1998). 

 Segundo Lazarus e Folkman (1984 cit in Simões, 2007) os acontecimentos de 

vida negativos ou stressantes, podem ser classificados como acontecimentos de perda 

(prejuízos já concluídos), ameaçadores (prejuízos futuros), e desafiantes (potencial para 

ultrapassar os acontecimentos). São diversos os acontecimentos que podem desencadear 

um mal-estar geral. A avaliação de um acontecimento de vida negativo pode despoletar 

reacções de ansiedade, medo, tristeza e falta de esperança.  

 Nas entrevistas, os jovens referiram também vários factores de risco escolares, 

destacando novamente as relações afectivas entre os alunos e professores, 

nomeadamente a diferença de tratamento dos professores com os alunos com 

deficiência. Os adolescentes mencionaram também que os professores ainda não estão 

sensibilizados para terem alunos com deficiência e por vezes nem têm conhecimento 

como fazer com que este aluno alcance o sucesso académico e apresente um sentimento 
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de pertença na comunidade escolar. Estas afirmações não corroboram um estudo 

efectuado por Sérgio (2006) para investigar a percepção de suporte social dos 

adolescentes com e sem deficiência motora, que citando Campos (2003) concluiu que os 

adolescentes com deficiência motora não encontram diferenças entre o suporte dado 

pelos professores aos alunos com e sem deficiência.  

 Florian (2010) realça a importância dos professores de Educação Especial terem 

o objectivo de realizar um trabalho credível com os alunos com NEE, sem os “rotular” 

perante os outros. A CIF vai ao encontro destas afirmações pois destaca que o sistema 

educativo tem que ter presente que as diferenças individuais podem não ser uma causa 

para as dificuldades de aprendizagem, e acrescenta que a comunidade escolar tem que 

se adaptar às dificuldades sentidas pelos alunos. 

 As expectativas elevadas foi outro dos factores de risco mencionado pelos 

adolescentes, eles referiram que os professores deveriam planear objectivos que os 

alunos conseguissem alcançar. De salientar que este factor de risco foi mencionado 

pelos jovens com deficiência. Rodrigues (2007) afirma que a escola não deve 

previamente planear objectivos fixos, pois cada aluno alcançará as suas metas de acordo 

com as suas capacidades. Este autor salienta que numa escola inclusiva existe uma serie 

de adaptações (equipamentos adequados, diferentes estratégias de ensino) para um fácil 

acesso aos conteúdos escolares. Na opinião da European Agency for Development in 

Special Needs Education (2005) a inclusão no 2º e 3º ciclo apresenta diversos 

problemas ao nível do currículo, devido à organização por disciplinas de complexidade 

crescentes e as diversas organizações escolares. 

 Na categoria “Estrutural e Funcional”, um dos factores destacados pelos jovens 

foi as barreiras arquitectónicas. Os jovens afirmaram que por vezes as escolas não 

possuem um livre acesso a todos os estudantes. Estas afirmações vão ao encontro de 

Kaufman (2005) que afirma que os estudantes com NEE confrontam-se com barreiras 

arquitectónicas na escola. 

 Quanto aos factores de risco entre os pares, os adolescentes referiram novamente 

as “relações afectivas” e as “oportunidades de participação”. Nas “relações afectivas”, 

os adolescentes mencionaram os conflitos entre os pares, estes são percepcionados pelos 

jovens como gerador de um sentimento de mal-estar. Os estudos efectuados por 

Bezerras e Pagliuca (2007) convergem neste sentido pois estes autores referem que os 

pares são essenciais na construção da personalidade do adolescente, e por isso ter um 

grupo de pares é fundamental para o bem-estar do adolescente. 
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 Os jovens com deficiência referiram ainda a discriminação e o isolamento como 

factores de risco entre os pares. Na opinião dos jovens com deficiência, os seus pares 

sem deficiência ainda têm muita relutância em promover amizades com os adolescentes 

com NEE, porque devem ter vergonha e preconceito. Prumes (2007) realça que a 

deficiência pode ser um obstáculo para a aceitação dos pares ao jovem com deficiência. 

Morier, Boisvert, Loranger e Arcand (1996) salientam também que a deficiência motora 

afecta as diversas relações sociais, pois as atitudes discriminatórias são um grande 

obstáculo na participação social das pessoas com deficiência motora. 

 O isolamento, outro factor de risco entre os pares mencionado pelos jovens com 

deficiência é uma consequência dos conflitos entre os pares, e uma não-aceitação dos 

pares, Oldenberg e Kernes (1997) afirmam que a não-aceitação dos pares provoca 

sentimentos de mal-estar no indivíduo. Anderson e Clark (1982) referem que os jovens 

com deficiência por vezes estão dependentes de outros o que pode provocar um certo 

isolamento da sociedade. Os jovens com deficiência afirmam que deparam-se com 

barreiras arquitectónicas, mas principalmente com barreiras atitudinais. Skar (2003) 

destaca a importância deste facto, pois estas barreiras contribuem para um grau elevado 

de isolamento por parte dos adolescentes com deficiência. Como consequência da não-

aceitação dos pares e por vezes das barreiras arquitectónicas, torna-se difícil os jovens 

com deficiência terem oportunidades de participação com os seus pares. Montanari 

(1999) refere também que os sentimentos ambíguos (protecção/rejeição; 

inclusão/separação) protagonizados pelos adolescentes com deficiência podem dificultar 

a vivência no período da adolescência. 

 Os adolescentes com deficiência mencionaram dois tipos de factores de risco na 

comunidade, as “expectativas” e o “nível estrutural”. Ao nível das expectativas, 

destacam outra vez a discriminação por parte da comunidade. Os jovens referem que a 

discriminação não se realiza só na escola, mas também na comunidade, o preconceito 

ainda está muito presente na sociedade portuguesa, sendo esta pouco sensível à 

heterogeneidade corporal, percepcionando a deficiência ainda como negativa, 

provocando sentimentos de vergonha (Malheiro, 2005). 

As barreiras arquitectónicas também foram outro factor de risco destacado pelos jovens, 

contribuindo para um isolamento social (Malheiro, 2005) pois os jovens não podem 

participar plenamente nas actividades realizadas pelos seus pares.  
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(2) Qual a percepção que os jovens com e sem deficiência motora possuem sobre a 

influência dos recursos internos na sua qualidade de vida. 

 Os factores individuais contribuem para o modo como os indivíduos encaram os 

acontecimentos positivos e negativos das suas vidas (Rutter, 1996). Os factores 

individuais abrangem as incertezas associadas à sua identidade e ao futuro, a 

necessidade de aprovação e de independência em relação aos pais, a necessidade de 

competir com os pares, a afirmação de indivíduos com uma identidade própria 

(WHO,1986). 

 Os adolescentes mencionaram como factores de protecção individuais, a 

“personalidade”, o “nível cognitivo” e o “nível físico”. 

 Na categoria “personalidade” eles destacaram os seguintes factores: honestidade, 

humor, auto-confiança, colaboração com os outros e persistência. Eles afirmaram que 

estas qualidades são indispensáveis, pois estas provocam uma sensação de bem-estar 

consigo e com os envolvimentos em que estão inseridos. Cordeiro (2006) destaca a 

importância de valores pessoais, como a honestidade, conhecimento de si próprio e dos 

outros para a promoção de uma satisfação relacional. O estado de humor tem impacto 

no bem-estar geral, os adolescentes deprimidos apresentam baixa auto-estima e têm uma 

percepção mais negativa deles próprios (Lonigan, Carey & Finch, 1994; Lonigan, 

Philips & Hooe, 2003, cit in Gaspar et al, 2005). 

 No nível cognitivo, os jovens salientaram que têm consciência que podem 

apresentar resultados escolares positivos. Anaut (2005) refere que os indicadores de 

empowerment (capacidade de controlo e reconhecimento das suas competências num 

determinado contexto) definem-se como a capacidade de controlo pessoal, autonomia, 

auto-avaliação das competências e auto- estima. 

 O “nível físico” também é apontado como factor de protecção, nomeadamente a 

ausência de doenças. Teixeira (2000), tendo por referência um estudo da O.M.S., afirma 

que para muitas pessoas, a qualidade de vida está relacionada com a capacidade de 

realizar as tarefas diárias de forma autónoma e sem qualquer restrição às mesmas. 

 Os adolescentes destacaram como factores de risco aspectos de âmbito físico, 

bem como aspectos relacionados com a gestão de espaço/tempo. Destacando a ausência 

de doenças como uma causa para o bem-estar, os adolescentes também destacaram as 

doenças como uma causa para inexistência de bem-estar. Os adolescentes com 

deficiência também referiram a dificuldade de terem um tempo e espaço para si 
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próprios. Também Brown (2003) refere que a qualidade de vida para algumas pessoas 

significa ter a liberdade de escolher tendo um leque de opções de escolha. 

 

(3) Quais são os factores facilitadores/barreiras para a amizade entre os jovens com 

e sem deficiência, segundo do jovem com deficiência 

 Como atrás foi mencionado, as entrevistas também destacaram as relações entre 

os jovens com e sem deficiência, nomeadamente os factores (facilitadores/barreiras) que 

contribuem ou não para as amizades dos jovens com e sem deficiência. 

 Os jovens com deficiência referiram que em relação a si próprios os facilitadores 

são: a personalidade, autonomia e a comunicação. Estes facilitadores, na opinião dos 

jovens são essenciais para a promoção das amizades entre os pares. Cordeiro (2006) 

salienta que quando os verdadeiros sentimentos são revelados aos outros, existe uma 

melhor percepção das próprias emoções. As amizades podem ser organizadas em várias 

dimensões, por exemplo, sinceridade, actividades comuns, confiança e lealdade 

(Sharabany, 1994, 2000 cit in Cordeiro, 2006). Maras e Brown (2000, cit Wong, 2008) 

referem que no decorrer das interacções dos dois grupos, estes aprendem um conjunto 

de regras e competências para existência de uma comunicação satisfatória. 

 Quanto às barreiras, os jovens com deficiência relatam o isolamento, este é um 

factor que estão negativamente associados ao bem-estar (Davis, 1990; Mahon & 

Yarcheski, 2001; Pedersen, 1998; Whalen, Jamner, Henker, & Delfino, 2001 cirt in 

Simões, 2007). No âmbito do projecto “Risco e Resiliência em Adolescentes com 

Necessidades Educativas especiais”, Simões et al, (2008) concluíram que os 

adolescentes com NEE estão durante muito tempo, sozinhos em casa e possuem 

sentimentos de solidão. O medo de não serem aceites pelos pares contribui para o 

isolamento dos jovens com deficiência, a aceitação pelos pares é fundamental para que 

o jovem com deficiência encare a deficiência e a vida de forma diferente (Prumes, 

2007). 

 Os jovens com deficiência afirmaram que também existem factores facilitadores 

e barreiras por parte dos adolescentes sem deficiência. Os jovens com deficiência 

destacaram a importância dos seus colegas sem deficiência terem informação acerca da 

deficiência, porque isso pode contribuir para um relacionamento entre os dois grupos. 

Maras e Brown (2000, cit Wong, 2008) mencionam que as crianças sentem-se 

desconfortáveis quando não compreendem a natureza das dificuldades dos seus pares. O 
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conhecimento sobre a deficiência pode contribuir para eliminar as barreiras atitudinais, 

e promover o desenvolvimento de empatia nos dois grupos. 

 As barreiras mencionadas pelos jovens com deficiência em relação aos outros 

são a discriminação e a aparência física. 

 A discriminação por parte dos jovens sem deficiência pode provocar a presença 

de bullying na comunidade escolar. O bullying pode ser considerado um 

comportamento agressivo entre pares, onde o mais forte agride o mais indefeso 

(Martins, 2007). 

 A aparência física é muito valorizada pela sociedade em geral, e muito popular 

entre os jovens, pois cada vez mais estes valorizam a estética corporal. A aparência 

física pode ser uma causa para a discriminação porque além da simpatia, o aspecto 

físico é uma condição muito importante na inclusão dentro de um grupo (Simões, 2007). 

 

(4) Quais são os factores facilitadores/barreiras para a amizade entre os jovens com 

e sem deficiência, segundo o jovem sem deficiência 

 Os jovens sem deficiência também apresentaram as barreiras e os facilitadores 

que contribuem ou não para as amizades entre os jovens com e sem deficiência. 

 Eles referiram que em relação a eles próprios, os facilitadores são uma boa 

integração social e a comunicação entre os pares. As amizades são fundamentais para o 

desenvolvimento social da criança e adolescente, segundo Hartup (1996; 1999, cit in 

Gaspar, 2005) é necessário a experiência de relações “horizontais” estas podem ser 

definidas como relações com pessoas que possuem o mesmo conhecimento e poder 

social. A relação com os pares é crucial durante a adolescência contribuindo para o 

ajustamento psicossocial do adolescente, principalmente com o ajustamento escolar e a 

saúde psicológica, pois desenvolve-se uma relação clara entre a aceitação dos pares e o 

ajustamento psicossocial (Bagwell, Schmidt, Newcomb & Bukowski, 2001, cit in 

Gaspar,2005) 

 Em relação a eles próprios, os jovens sem deficiência mencionaram como 

barreiras, as atitudes, discriminação e medo. Este medo é mencionado pelos jovens 

como um medo de serem rejeitados pelos próprios pares sem deficiência, por terem 

amigos com deficiência. Um estudo conduzido por Hendrickson et al (1996, cit in 

Beckett, 2009) indica que os alunos sem NEE mostram sentimentos de incompetência, 

desconforto e ansiedade face à hipótese de serem “gozados” e medo de serem rejeitados 

pelos pares sem deficiência. 
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 Os jovens sem deficiência também mencionaram as barreiras e os facilitadores 

em relação aos outros para a promoção da amizade dos adolescentes com e sem 

deficiência. Os factores facilitadores são os seguintes: assertividade, oportunidades de 

participação, perseverança.  

 A assertividade e a perseverança são duas qualidades da personalidade do 

indivíduo. Estas duas qualidades contribuem para um comportamento pessoal e social 

satisfatório. Canha e Neves (2007) referem que a consciência pessoal e social é uma 

componente essencial da competência social. É essencial que os indivíduos tenham a 

percepção do que querem, sentem, pensam e fazem para planearem e ajustarem as suas 

acções aos diversos contextos. 

 As oportunidades de participação também foram um facilitador em destaque, 

pois através de uma boa participação os pares podem influenciar o grupo de forma 

positiva através da modelagem, comparação social e actuarem como agentes 

persuasivos. (Schaffer, 1994) 

 As barreiras, sugeridas pelos jovens sem deficiência em relação aos outros foram 

as seguintes: aparência física, medo, falta de oportunidades, auto-estima e isolamento.  

 A aparência física de facto é uma barreira, pois na adolescência a imagem 

corporal está em foco, o reconhecimento do seu corpo aliado às suas alterações físicas 

visíveis, podem provocar alguma revolta, tendo como consequência um desajustamento 

social, especialmente na interacção com os pares (Pavri, S., & Monda-Amaya, L., 2001) 

 Os jovens sem deficiência destacaram também o medo que os adolescentes com 

deficiência sentem na relação com os seus pares sem deficiência. Os jovens com 

deficiência têm medo que lhes exerçam violência física sobre eles. A O.M.S. num 

relatório de 2002 refere que a violência física deve ser encarada como um problema da 

saúde pública e por isso todos os países devem apostar na sua prevenção. Estudos sobre 

a violência entre pares afirmam que (a) os rapazes têm maior incidência no bullying 

(Martins, 2003; Olweus, 1999); (b) os alunos mais novos, envolvem-se mais 

frequentemente em situações de bullying (Smith, Madsen & Moody, 1999); (c) o tipo de 

bullying mais frequente é o bullying verbal (Whitney & Smith, 1993); (d) as escolas são 

o local onde ocorrem mais comportamentos de bullying (Pereira, 2002). 

 A auto-estima e o isolamento foram outras barreiras destacados pelos jovens sem 

deficiência em relação aos adolescentes com deficiência. Eles referem que os jovens 

com deficiência são introvertidos e isso tem como consequência o isolamento.  
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 Segundo Costa (2000, cit in Assis et al, 2003) refere que os adolescentes com 

baixa auto-estima apresentam uma distorção dos seus pensamentos e sentimentos, o que 

lhes dificulta a integração dentro do grupo.  
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Capitulo V – Conclusões  

 Neste trabalho procurou-se desenvolver o conhecimento no âmbito da temática 

da resiliência nos adolescentes com deficiência motora e a sua relação com o bem-estar 

e a qualidade de vida nos vários contextos sociais. 

 Em termos gerais, o objectivo deste trabalho foi recolher dados sobre a forma de 

como os diversos recursos externos e internos estão associados à qualidade de vida dos 

adolescentes com deficiência motora. Este trabalho deu uma particular atenção às 

interacções dos adolescentes com e sem deficiência, nomeadamente os agentes 

facilitadores e as barreiras que estão na base das interacções dos dois grupos. 

 Neste capítulo são apresentadas as conclusões de cada um dos estudos 

(quantitativo e qualitativo), bem como as suas limitações e as convergências e as 

divergências entre ambos. Apresentam-se algumas propostas de trabalho futuro no 

intuito dos adolescentes com deficiência motora sentirem-se incluídos numa sociedade 

cada vez mais competitiva. 

 

Estudo Quantitativo 

 No estudo quantitativo procurou-se analisar em que medida os acontecimentos 

de vida, os recursos internos e os recursos externos estão associados ao bem-estar e à 

qualidade de vida dos jovens com deficiência motora. 

 Os resultados obtidos mostraram que os acontecimentos de vida sejam eles 

positivos ou negativos apresentam influência no bem-estar e qualidade de vida. Na 

análise desta associação, verificou-se que os acontecimentos de vida negativos têm uma 

correlação positiva com os sentimentos depressivos e stressantes e o nível de actividade 

física. Estes dados vão ao encontro da posição de Lazarus e Folkman (1984 cit in 

Simões, 2007) que referem que os acontecimentos de vida negativos ou stressantes 

podem despoletar o stress, e este tem uma influência directa na saúde, nomeadamente 

ao nível dos sintomas de mal-estar. A forma como o indivíduo lida com o stress 

depende do nível de recursos internos e externos que tem à sua disposição e como o 

indivíduo encara o factor de stress.  

 Os acontecimentos de vida positivos apresentam uma correlação positiva com o 

sentimento de competência e o nível de relação com os professores. A competência 

(capacidade de verbalização, de aprendizagem e resolução de problemas) pode ser 
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fundamental para ultrapassar as diversas adversidades, dado que deste modo poderá se 

encontrar mais habilitado para uma avaliação dos riscos, dos factores de protecção e 

para o desenvolvimento de relacionamentos positivos. Estes relacionamentos são 

importantes também com os professores, pois uma ligação saudável com os professores 

promove uma boa adaptação escolar e um bem-estar geral. 

 Na análise da associação entre os recursos externos e a qualidade de vida, 

destaca-se o envolvimento familiar como tendo uma correlação positiva significativa 

com diversas dimensões da qualidade de vida, nomeadamente o estado de saúde física e 

psicológica, mas também as relações interpessoais. A família tem influência na 

socialização, na transmissão de valores, e de um modo geral na saúde e bem-estar dos 

seus elementos. A relação familiar é fundamental para um bom desenvolvimento 

pessoal e social ao longo do ciclo vital (Rutter, 1987). 

 De salientar que não existe uma correlação significativa entre o envolvimento 

entre os pares e a qualidade de vida, como foi mencionado anteriormente na discussão 

dos resultados deste estudo. Estes dados não vão ao encontro da revisão da literatura, 

pois os pares apresentam uma importância especial no período da adolescência, a 

pertença a um grupo de pares e a sua aceitação é essencial para o bem-estar e qualidade 

de vida dos jovens. De salientar, segundo Prumes (2007), a aceitação dos pares é muito 

importante para os adolescentes com deficiência, pois podem começar a encarar a vida e 

a deficiência de forma diferente, porque provavelmente estão aptos para enfrentar a sua 

ansiedade sobre a deficiência. 

 Os recursos internos, nomeadamente, a cooperação e comunicação; auto-eficácia 

e auto-conhecimento apresentam uma associação com a qualidade de vida. A avaliação 

positiva de si próprio e um sentimento de auto-eficácia são importantes factores de 

protecção individuais, decisivos na relação consigo próprio e com os outros. Uma 

comunicação adequada está assente no conceito de assertividade, isto é, respeitar os 

direitos dos outros, pensamentos e crenças de uma forma honesta. Esta e outras 

competências sociais permitem ao indivíduo obter resultados positivos numa interacção 

social. 

 Os traços de resiliência (sentimento de domínio em relação à sua própria vida, os 

sentimentos em relação à interacção com os outros) apresentam uma correlação positiva 

com varias dimensões da qualidade de vida. Os adolescentes confiantes, extrovertidos, 

com um sentimento de bem-estar para consigo próprio e para com os outros e com uma 

boa adaptação às adversidades apresentam níveis elevados de competência emocional, 
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esta competência é muito importante para a resiliência e como consequência para a 

qualidade de vida. 

   O ser aceite, nesta fase da adolescência é indispensável para o bem-estar do 

adolescente (Simões, 2007) 

 A reactividade apresenta uma correlação negativa com algumas dimensões da 

qualidade de vida. A reactividade pode comprometer a qualidade de vida dos 

adolescentes, pois um sentimento de mal-estar coloca em causa vivências positivas e um 

bem-estar nos vários contextos sociais. 

  A resiliência é um processo que conduz à saúde e à qualidade de vida. Muitos 

adolescentes vivem em condições adversas que comprometem um desenvolvimento 

saudável e harmonioso, pelo que é essencial o adolescente possuir vários recursos 

externos e internos para que as adversidades não coloquem em causa o bem-estar e a 

qualidade de vida. 

 Finalmente apresentam-se algumas limitações ao estudo. Em primeiro lugar, este 

estudo utilizou uma amostra muito reduzida de adolescentes com deficiência motora 

(n=22), o que de alguma formar poderá limitar a interpretação dos resultados obtidos.  

Em segundo lugar, salienta-se o facto de se ter utilizado uma escala (Resiliency Scales) 

não validada para a população portuguesa. Para se utilizar esta escala realizou-se a sua 

tradução e adaptação. Para isso foi pedido a três pessoas para traduzirem a escala para 

português e depois esta foi distribuída às três pessoas aleatoriamente para reconverterem 

a escala para inglês, com a finalidade de obter uma tradução fidedigna, ou seja, mais 

próxima do original. 

 

Estudo Qualitativo 

 No estudo qualitativo procurou-se saber junto dos adolescentes com e sem 

deficiência motora quais os factores considerados de risco e de protecção no âmbito 

individual e nos diversos contextos sociais (família, escola, pares, comunidade) que 

contribuem para o seu bem-estar. Os adolescentes também mencionaram a sua 

percepção quanto às barreiras e facilitadores que promovem ou não a interacção entre os 

pares com e sem deficiência. 

 Os resultados deste estudo mostraram que os jovens têm um conhecimento de 

um amplo conjunto de factores, quer de risco quer de protecção, aliados à percepção de 

uma melhor ou pior qualidade de vida. Nos vários contextos sociais, os adolescentes 
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avançaram com factores que frequentemente são encontrados na literatura como 

promotores ou não do bem-estar. 

  O contexto familiar foi mencionado pelos jovens como o contexto mais 

importante para a presença de um sentimento de bem-estar. A família apresenta tanto 

factores de risco como importantes recursos. Alguns aspectos familiares em baixo nível 

parecem constituir factores de risco (apoio, preocupação, comunicação) e, em níveis 

elevados, funcionam como factores de protecção. 

 Ao nível da escola, os jovens destacaram as relações afectivas como factores de 

protecção e de risco, pois as relações afectivas que mantêm com os professores são 

fundamentais, pois estes têm um papel muito importante no sucesso dos estudantes e 

consequentemente na sua qualidade de vida. A nível estrutural e funcional, os jovens 

identificaram as barreiras arquitectónicas como um factor de risco, pois torna-se um 

impedimento no acesso a todo o contexto físico escolar. Os jovens afirmaram que as 

questões académicas também constituem um factor de risco, quando os resultados 

escolares são negativos tendo como causa provável a falta de interesse nas matérias 

escolares. 

 As relações afectivas com os pares são entendidas pelos jovens como um factor 

bipolar, isto é, agem como factor de protecção quando os pares proporcionam apoio, 

protecção e bem-estar, e como factor de risco quando existem conflitos entre os pares. 

As amizades são essenciais no período da adolescência, pois através das amizades, os 

adolescentes apresentam um conhecimento de si próprio e dos outros. As relações 

afectivas podem ser um factor de risco. Na conversa com os adolescentes, este factor 

assumiu um papel de destaque nos jovens com deficiência confirmando-se que o 

isolamento tem como causas a discriminação e o medo de não serem aceites pelos pares 

sem deficiência. 

 Ao nível do contexto comunitário, os jovens sem deficiência afirmaram 

desconhecer factores de risco na comunidade, mencionando que a participação na 

comunidade é um factor protector. Os adolescentes sem deficiência e com deficiência 

referiram que na comunidade podem passar os seus tempos livres com os amigos. Os 

jovens com deficiência mencionaram como um factor de risco as barreiras 

arquitectónicas. Os adolescentes referiram que a comunidade apresenta muitas barreiras 

arquitectónicas e como consequência não podem apresentar o mesmo nível de 

participação na comunidade como os jovens sem deficiência. 



154 
 

 Ao nível dos recursos internos, foram avançados importantes factores de 

protecção e de risco. Dentro dos factores avançados, encontra-se a dimensão fisica, uma 

variável bipolar, dado a ausência de doenças se traduzir num factor de protecção e a 

doença ser um factor de risco para o bem-estar dos adolescentes. Como refere Matos 

(2005) o conceito saúde envolve uma percepção intra e interpessoal dependente de 

como o indivíduo se sente, da sua história de vida, bem como das condições do 

envolvimento que podem apresentar condições para comportamentos saudáveis ou de 

risco. 

 Neste estudo qualitativo, procurou-se também compreender a percepção dos 

adolescentes com e sem deficiência motora, dos facilitadores e barreiras que contribuem 

para a amizade entre os dois grupos de pares. 

 Cada um dos grupos relatou os diversos factores em relação a si próprio e em 

relação ao outro grupo. Os adolescentes com deficiência mencionaram como 

facilitadores em relação a si próprios  a comunicação e como barreiras o isolamento. A 

comunicação é muito importante para o início de uma amizade, pois o contacto entre as 

pessoas possibilita a descoberta de semelhanças, que, como factor de atracção 

interpessoal, as leva a comunicar umas com as outras. A solidão é visto pelos jovens 

com deficiência como sendo uma consequência directa de não serem aceites pelos pares 

sem deficiência. Canha e Neves (2009) salientam que as relações sociais podem ser 

muito problemáticas para os jovens com deficiência motora.   

 Em relação aos outros, os adolescentes com deficiência referiram a compreensão 

da deficiência por parte dos jovens sem deficiência funcionar como um facilitador para 

estabelecer amizades. O conhecimento da deficiência pode desmistificar o preconceito 

que existe sobre a deficiência. Como barreira os jovens com deficiência mencionaram a 

discriminação por parte dos jovens sem deficiência. A discriminação é uma 

consequência do desconhecimento e do preconceito sobre as várias deficiências.  

 Os jovens sem deficiência também apresentaram as suas percepções dos 

facilitadores e das barreiras que promovem a amizade ou não com o grupo dos jovens 

com deficiência. 

 Em relação a eles próprios, os jovens sem deficiência referiram como 

facilitadores também a comunicação Uma comunicação adequada facilita a interacção 

social, pois a competência social pressupõe a existência de um discurso adequado ao 

contexto social em que o indivíduo está inserido. Os jovens destacaram as atitudes 

como uma barreira na interacção dos grupos com e sem deficiência. Os jovens 
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abordaram as atitudes negativas face aos adolescentes com deficiência. As atitudes 

negativas surgem como um reflexo de uma sociedade preconceituosa, traduzindo-se em 

comportamentos negativos não justificados em relação a membros de um determinado 

grupo Bunch e Valeo (2004), 

 Os jovens sem deficiência mencionaram em relação aos adolescentes com 

deficiência, as oportunidades de participação como um facilitador na amizade entre os 

grupos com e sem deficiência. Os jovens sem deficiência atribuem alguma importância 

aos tempos livres. Eles referiram que os tempos livres são essenciais pois através destes 

pode existir a oportunidade de fazer novas amizades e de passar mais tempo com os 

amigos. Em relação aos jovens com deficiência, a aparência física foi destacado pelos 

jovens sem deficiência como uma barreira. A aparência física é cada vez mais 

valorizada por uma sociedade que tem o seu protótipo de uma aparência ideal. No 

período da adolescência, o jovem também já assimilou o “conceito” de uma aparência 

física ideal, e como esta é muito importante como factores na popularidade entre os 

adolescentes, os adolescentes com deficiencia por apresentarem um corpo diferente por 

vezes não são aceites pelos jovens sem deficiência. 

 Para terminar, salienta-se que uma das limitações do estudo se situa no facto da 

amostra ser uma amostra de conveniência. As amostras de conveniência apresentam 

grande probabilidade de não serem representativas da população em geral. 

 

Convergências e Divergências entre os Estudos 

 Os resultados obtidos nos dois estudos realizados confirmam que é possível 

encontrar nos contextos sociais, determinados factores que têm um impacto no bem-

estar e na qualidade de vida nos adolescentes. Em ambos os estudos se encontraram 

recursos internos e externos que estão associados à qualidade de vida. 

 Os dois estudos convergem no sentido de mostrar que os factores do 

envolvimento familiar e escolar estão associados à qualidade de vida. A família surgiu 

em ambos os estudos como um importante factor de protecção, nomeadamente a 

comunicação entre os diversos membros da família. No contexto escolar, as relações 

afectivas com os professores e as expectativas dos professores são factores de protecção 

para uma qualidade de vida satisfatória. Concretamente no estudo qualitativo, os jovens 

mencionaram que o apoio dos professores no esclarecimento de dúvidas e as suas 

expectativas têm um efeito positivo no seu bem-estar.    
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 Ao nível dos factores de risco na família, os dois estudos revelaram que os 

conflitos familiares provocam um mal-estar nos adolescentes, pois uma comunicação 

adequada entre pais e filhos é essencial para a abordagem de diversos assuntos e para 

um desenvolvimento pessoal e social adequado. 

 No envolvimento escolar, destacam-se como factores de risco as competências 

académicas e o insucesso escolar. Os adolescentes destacaram que uma avaliação 

positiva ou negativa nas avaliações académicas são muto importantes para um 

sentimento de bem-estar.  

 Os dois estudos também convergem em relação aos factores individuais, estes 

podem contribuir ou não para a qualidade de vida, a comunicação foi mais uma vez 

revelada pelos dois estudos. A comunicação é um factor individual muito importante 

para a qualidade de vida, pois através desta, os adolescentes iniciam relações sociais, 

estas fundamentais para o desenvolvimento pessoal do adolescente. 

 Apesar de os estudos convergirem em vários aspectos, foi possível verificar a 

existência de duas divergências entre estes. Concretamente em relação ao envolvimento 

entre os pares e envolvimento comunitário, verificou-se no estudo quantitativo não 

existirem correlações significativas destes envolvimentos com a qualidade de vida, 

enquanto no estudo qualitativo os jovens mencionaram vários factores de protecção e de 

risco no envolvimento entre pares e no envolvimento comunitário.  

 

Recomendações 

 Apesar das limitações apresentadas, pensa-se ser importante, antes de terminar 

este trabalho, deixar algumas propostas em termos de trabalho futuro. 

 

Propostas de Trabalho Futuro 

 Ao longo deste trabalho, no qual se desenvolveram dois estudos, um quantitativo 

e um qualitativo, procurou-se identificar quais os recursos internos e externos dos vários 

contextos sociais que influenciam a qualidade de vida dos adolescentes com deficiência 

motora. Com este trabalho pensa-se ter conseguido algumas respostas para um melhor 

conhecimento desta problemática. Contudo, muitas questões continuam em aberto. Por 

isso, parece assim pertinente fazer algumas propostas em termos de trabalho futuro. 

 Como o envolvimento escolar e o grupo de pares apresentam influência na 

qualidade de vida, aponta-se a necessidade de promover formação aos diversos agentes 
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escolares, para uma sensibilização destes agentes escolares para as necessidades dos 

jovens com deficiência motora e para a forma como estas necessidades contribuem para 

o bem-estar e qualidade de vida. 

 Pensa-se também que seria interessante validar a escala Resiliency Scales para a 

população portuguesa, para que as três escalas apresentassem uma adaptação à realidade 

portuguesa. 

 Seria também importante realizar programas para os jovens com e sem 

deficiência para promover interacções satisfatórias entre os dois grupos, e assim 

contribuir para uma total inclusão dos jovens com deficiência no contexto escolar. 
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