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A promoção da autodeterminação de alunos com Necessidades de

Saúde Especais (NSE) aponta para a importância da sua

participação no contexto escolar, especialmente no que se refere

ao direito a tomar decisões e fazer escolhas sobre a sua própria

vida. É um processo que começa na infância e se vai construindo

ao longo da vida, sendo que o seu desenvolvimento está associado

a dimensões pessoais e contextuais. Os apoios devem ser

proporcionados com base em redes de suporte de proximidade e

ajustados às características pessoais, necessidades, interesses e

objetivos de vida do aluno e da sua família. Neste sentido, as

atividades e capacidades que aluno necessita para atuar de forma

autónoma e ser o protagonista dos acontecimentos da sua vida

devem ser potenciados no contexto de uma perspetiva de

promoção do bem-estar e qualidade de vida.

Palavras-chave: Necessidades de Saúde Especiais,
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As escolas inclusivas devem reconhecer e satisfazer as diversas

necessidades dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e

ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de

educação para todos os alunos (UNESCO, 2009), incluindo os

alunos com NSE. Os normativos atuais reforçam a educação

inclusiva e a assunção de novos desafios, mudanças e

oportunidades.

No âmbito da promoção da qualidade de vida de jovens com

necessidades educativas, a literatura salienta a relação entre a

promoção da autodeterminação e a aquisição de melhores

resultados académicos e objetivos funcionais relacionados com

transição para vida pós-escolar (Verdugo et al., 2009; Wehmeyer

(2015). Neste contexto, a autodeterminação é definida como o

conjunto de ações volitivas que auxiliam a pessoa a atuar como

agente causal primário da sua própria vida, sem influências

externas desnecessárias (Wehmeyer, 1999). A literatura sustenta

que a maioria dos jovens com necessidades educativas possui

baixos níveis de autodeterminação, em comparação com o grupo

de pares com um desenvolvimento típico (Eisenman, 2007).

O presente estudo tem como objetivo analisar as perceções de

autodeterminação e respetivas dimensões, bem como o

autoconceito de alunos com NSE, ao abrigo do Decreto-Lei n.º

54/2018, de 6 de julho, perspetivando estratégias de intervenção

educativas.

Trata-se de um estudo de natureza exploratória, com uma

amostra de conveniência de 10 alunos com NSE, com dificuldades

intelectuais, sendo 8 do sexo masculino e 2 do feminino, do 3.º

CEB, com uma média etária de 13.70±0.82.

O instrumento de recolha de dados foi a Escala de Avaliação de

Autodeterminação, traduzida e adaptada da Escala ARC-INICO de

Evaluación de la Autodeterminación (Verdugo et al., 2009).

Comparando estes resultados com os dados do estudo de Antunes (2016), com o mesmo instrumento, mas uma amostra de alunos mais velhos, M=16.19 anos ±1.17 (face à média dos alunos de presente

estudo M=13,70±0,82), verificam-se valores expressivamente mais elevados na autodeterminação e respetivas dimensões. Estes resultados vão na linha do estudo de Wehmeyer (1996), que faz referência à

tendência de, na adolescência, a autodeterminação aumentar com a idade.

Os resultados apontam para bons níveis de autodeterminação do grupo de participantes. Contudo, os alunos evidenciam dificuldades em dimensões específicas, remetendo-nos para a necessidade de delinear

estratégias de intervenção promotoras da participação e inclusão.
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Relativamente à subescala Autonomia (Fig. 1), verificou-se que metade dos alunos (A, B, E, I, J) apresenta um resultado na

autonomia acima da média da amostra, M=35.60±2.54 (respetivamente, 38, 36, 39, 38 e 38). Verificamos, ainda, que 4

participantes (C, D, F, G, H) apresentam valores de autonomia um pouco mais baixos (32, 34, 33, 35 e 33, respetivamente),

correspondendo aos menores níveis de autonomia do grupo. Na subescala Autorregulação (Fig. 2), a média da subescala,

M=24.20±3.12, verifica-se que a maioria dos participantes (A, D, E, G, I, J) apresenta valores de autorregulação mais baixos (24,

24, 23, 24, 18 e 22, respetivamente), à exceção dos alunos C e F que apresentam valores mais elevados (27 e 30,

respetivamente). O aluno I destaca-se como sendo o participante com o valor mais baixo nesta subescala, com um resultado de

18.

Verifica-se que os alunos com valores mais elevados de

autodeterminação total são: J (127); F (125); A (123); G

(121); H (121) e E (116). O aluno J é o aluno com uma

autodeterminação mais elevada. Em contrapartida, os

alunos B, C, D e I apresentam níveis de autodeterminação

inferiores, respetivamente: 112, 105, 101 e 109.

É importante ter em consideração que os participantes do

nosso estudo frequentam o sistema educativo regular há

alguns anos, pelo que isso pode ter beneficiado o grupo

dos alunos que apresentaram níveis de autodeterminação

elevados (A,E,F,G,H e J).

Figura 1 - Resultados dos participantes na subescala Autonomia Figura 2 - Resultados dos participantes na subescala Autorregulação

Quanto à subescala Autoeficácia (Fig. 3), sendo a média M=32.80±4.66, é possível observar que os alunos B, C, D e E apresentam

resultados inferiores (28, 31, 25 e 28, respetivamente). Salienta-se, ainda, que o aluno J apresenta um resultado mais elevado, de

40. Considerando a média da subescala Autoconhecimento (Fig. 4), M=23.40±4.45, observa-se que apenas 4 alunos (B, C, D e I)

apresentam valores inferiores (respetivamente, 23, 15, 18 e 19), destacando-se o aluno C com o valor mais baixo. Quanto aos

valores mais elevados, salientam-se os alunos A, H e J com o valor mais elevado de autoconhecimento (27), bem como os alunos

E, F e G com um valor próximo (26).

Figura 4 - Resultados dos participantes na subescala AutoconhecimentoFigura 3 - Resultados dos participantes na subescala Autoeficácia

Figura 5 – Resultados dos participantes no total de Autodeterminação

(EAA) e total Autoconceito

Analisando o Gráfico 5, verifica-se que o aluno J se destaca com resultados elevados de autodeterminação e de autoconceito. Os

alunos D e I apresentam resultados de autodeterminação e de autoconceito abaixo da média nas duas escalas. O aluno A é o que

manifesta maior discrepância de resultados globais das duas escalas, ao apresentar resultados elevados de autodeterminação e o

resultado mais baixo de autoconceito. Em síntese, na sua maioria, os alunos apresentaram níveis expressivos de autodeterminação;

contudo, observam-se dimensões específicas da autodeterminação e do autoconceito a carecerem de intervenção educativa

específica.


