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Resumo O presente estudo procura realizar uma aproximação aos sentidos de que se revestem as 

percepções de um grupo de profissionais de educação, em relação às suas práticas e competências 

profissionais e às dificuldades sentidas no seu quotidiano de trabalho, em torno da implementação de 

um projeto pioneiro, no quadro das necessidades educativas especiais – a criação de uma Sala de 

Ensino estruturado numa escola Pública em contexto Moçambicano. A opção metodológica que 

melhor se ajustou a esta problemática foi o estudo de caso. Considerando o objecto de estudo optou-

se por privilegiar o enfoque interpretativo de índole qualitativo, uma vez que o propósito do estudo 

se centrou na reconstrução dos significados latentes de um de grupo de profissionais sobre o 

funcionamento deste projeto. O presente trabalho é sustentado pelos contributos da revisão de 

literatura sobre a problemática da inclusão educativa dos alunos com necessidades educativas 

especiais, permitindo a apresentação de uma posição investigativa na recolha e análise dos dados. Os 

dados recolhidos através da aplicação das entrevistas semi-estruturadas e submetidas à análise de 

conteúdo, definiram-se as seguintes categorias: concepção dos técnicos e professores sobre a Sala de 

Ensino Estruturado; características dos alunos que frequentam a Sala de Ensino Estruturado; âmbito 

e natureza do trabalho desenvolvido na sala de Ensino Estruturado (SEE); trabalho de articulação 

entre docentes, técnicos e famílias; propostas de melhoria no que diz respeito a este recurso 

pedagógico. Após a recolha, análise e discussão dos resultados, podem-se evidenciar alguns dos 

resultados mais relevantes: (a) a inclusão como uma necessidade pedagógica e a aplicação deste 

dispositivo de intervenção psicopedagógica como uma resposta de qualidade na área das necessidades 

educativas especiais; (b)  a necessidade de se investir num postura profissional mais reflexiva, 

mormente numa óptica de formação inicial e autoformação em contexto; (c) reforçar a estratégia do 

trabalho em rede, de modo a reequacionar o papel da família, perspectivando-a como ator-chave no 

sucesso educativo dos alunos; (d) sublinhar a necessidade da criação da figura do educador de 

educação especial para acompanhar os alunos com NEE constituindo-se como uma potencialidade 

que importa destacar neste estudo. 

Palavras-chave: necessidades educativas especiais; educação inclusiva; perspetiva ecológica; 

qualidade de vida 



 

 

Introdução 

Metodologia 

O presente estudo, de caráter qualitativo, resultou  de uma dissertação apresentada na Universidade 

A Politécnica – Maputo como fazendo parte dos requisitos de graduação e obtenção do grau de 

Licenciatura em Psicologia Clínica e de Aconselhamento. O Estudo de campo realizou-se no âmbito 

da implementação de uma Unidade de Ensino Estruturado, numa escola pública (portuguesa) em 

território Moçambicano. 

A opção metodológica deste Estudo privilegiou um “olhar interpretativo” (Flick, 2005; Lara & 

Ballesteros, 2008) e procurou indagar (captar) as percepções que um grupo de profissionais de 

Educação têm sobre o funcionamento da primeira Unidade de Ensino Estruturado a funcionar nesta 

Escola Pública.  (em contexto do ensino regular) 

A razão da implementação desta Unidade de Ensino Estruturado a funcionar desde 2009 procurou 

preencher uma lacuna à muito tempo diagnosticada na escola, no atendimento aos casos mais 

problemáticos, a quem era negado o acesso ao ensino integrado, por falta de condições 

(organizacionais, técnicas e pedagógicas) ou a quem a integração na escola era feita a partir da sua 

colocação na sala de aula (integração física), a cumprir apenas um horário numa tentativa de colmatar 

a sua integração física.  

Com a criação de SEE a escola abriu efetivamente as suas portas aos alunos com NEE, que noutras 

condições não teriam condições para  frequentar o ensino escolar regular.  

O grupo de Educação Especial procurou implementar um “espaço educativo” (especializado),  tendo 

como objectivo a capacitação pessoal e social   de um grupo de alunos (os alunos com NEE mais 

acentuadas), em interface com a turma do regular. E, em consequência da criação da SEE foi possível 

promoção de condições para a aprendizagem de competências habilitativas e de preparação para a 

vida adulta. 

A criação de uma equipa multidisciplinar, em torno deste projecto, permitiu a integração de vários 

docentes de vários grupos disciplinares e técnicos criando uma dinâmica colaborativa entre os 

profissionais e trouxe vários benefícios aos alunos e aos docentes do ensino regular. Esta equipa 

funciona a partir da incrementação de metodologias de intervenção interdisciplinares, seguindo o 

modelo de ensino estruturado, com o intuito de facultar a adaptação ao contexto escolar. 

É no contexto desta problemática que se desenvolve a presente investigação que tem como objectivo 

principal aceder às percepções que professores, técnicos e pais participantes no nosso Estudo  sobre 

a importância da sala de ensino estruturado no atendimento aos alunos com NEE. Procurou-se 



 

 

caracterizar os alunos que frequentam a sala de ensino estruturado (SEE) e a própria SEE, no que 

respeita aos recursos humanos, físicos e materiais, formas de colaboração entre técnicos e famílias, 

bem como identificar as estratégias de trabalho privilegiadas no atendimento a este tipo de alunos. 

Com este propósito o presente estudo é sustentado pelos contributos da revisão da literatura sobre a 

problemática da inclusão educativa dos alunos com NEE. É, sustentado ainda, pela curiosidade em 

abordar esta temática emergente e desconhecida no contexto moçambicano, assente num olhar crítico 

e reflexivo sobre as práticas de atendimento a crianças com NEE. 

Trata-se de um processo complexo, apontando para uma viragem de paradigma no que diz respeito à 

concepção, intervenção e avaliação educacional dos alunos classificados nas NEE (de carácter 

permanente). Assim, importa questionar e desocultar algumas das percepções tácitas e implícitas 

produzidas pelos atores intervenientes no Estudo a partir das seguintes questões. Neste sentido pode-

se questionar até que ponto certas visões sobre a deficiência não terão repercussões face ao papel que  

desempenha a Sala de Ensino Estruturado  no atendimento a crianças com NEE de carácter 

permanente numa escola do sistema regular de ensino? Em que medida é que a organização e gestão 

das atividades da Sala de Ensino Estruturado em torno das competências funcionais, não será uma 

forma redutora de lidar com a problemática da deficiência? Até que ponto é que  estes professores e 

técnicos desenvolvem e articulam o seu trabalho com estes alunos e com as suas famílias? 

Continuando o questionamento, não será que as dificuldades que encontram os professores e técnicos, 

na preparação e desenvolvimento do seu trabalho com estes alunos, revelador de um défice reflexivo 

em torno da conceptualização sobre a deficiência e a sua articulação com  este serviço de apoio 

especializado ? 

Estas são algumas das questões que estão na base da formulação desta problemática: De que forma é 

que os profissionais de educação, implicados na Sala de Ensino Estruturado, percepcionam o 

funcionamento da Unidade de Ensino Estruturado como fator de inclusão de crianças com NEE? 

Com base nas questões apresentadas formularam-se os seguintes objectivos de investigação: 

caracterizar as percepções dos professores do ensino regular, educação especial, técnicas e de uma 

encarregada de educação face à existência de uma SEE na escola; identificar as estratégias de 

articulação curricular entre o apoio especializado prestado e o currículo ministrado na turma do 

regular; compreender a articulação do trabalho entre professores, técnicos e famílias; descrever os 

constrangimentos e as potencialidades colocadas por estes intervenientes face a um trabalho de 

qualidade 



 

 

Com a implementação desta unidade de Ensino Estruturado  procurou-se mobilizar e  adequar um 

serviço apoio especializado às especificidades dos alunos, aumentando os seus níveis de 

funcionalidade ( a sua inteligência e as competências adaptativas).   

A novidade da SEE pareceu trazer algum desconforto ao institucionalmente estabelecido há já algum 

tempo, a inexistência de um serviço de apoio aos alunos com NEE. Com a criação desta sala (SEE) 

foi necessário adequar horários, mobilizar docentes para integrarem a equipa multidisciplinar e 

aproximar as famílias dos alunos com NEE à escola e torná-los parceiros deste projeto. Também foi 

necessário equipá-la com materiais lúdicos e pedagógicos específicos.  

Este é, efetivamente, um projeto novo para a Escola e para a comunidade, assim como para os 

profissionais da SEE, os professores do regular, a associação de pais e para os próprios alunos. É uma 

sala que funciona entre as sete horas da manhã e as dezasseis horas da tarde com muitas actividades 

curriculares e extra-curriculares. É um projeto que funciona tendo em conta a especificidade destas 

crianças e consequentemente apoia os seus familiares. Os alunos que frequentam a SEE vão 

simultaneamente à sala de ensino regular.  

Considerações finais 

Estudar a temática da inclusão de crianças com necessidades especiais, na escola pública, a partir da 

implementação de uma SEE e introduzir-se uma área que ainda está a dar os seus primeiros passos, 

parece ser um fator positivo no atendimento aos alunos com necessidades educativas especiais.  

Partindo desta aproximação ao objecto de estudo, e após se ter procedido à análise e discussão dos 

principais resultados produzidos, chegou a altura fazer um balanço do itinerário de investigação 

realizado. Importa antes de mais, referir que as conclusões deste estudo não são generalizáveis mas 

inscrevem-se num “contexto singular”, a partir dos “textos” (Flick, 2005) produzidos pelos 

profissionais de uma determinada comunidade educativa. É nesta perspectiva que, de seguida, se 

destacam os principais resultados obtidos e discutidos à luz do quadro teórico. 

O primeiro resultado que se pode salientar prende-se com o tipo de “representação social”, que parece 

estar na base do processo de configuração, dos discursos dos participantes implicados neste estudo, 

face ao conceito de “deficiência” e ao modo como dão sentido às suas práticas educativas, a partir da 

implementação de uma sala de Ensino Estruturado. Todos os participantes no estudo estão de acordo 

em  considerarem a sala de Ensino Estruturado como um recurso (resposta) indispensável e com 

qualidade no atendimento de alunos com NEE.  

A segundo resultado aferido relaciona-se com a concepção de inclusão manifestada pelos vários 

atores sociais. Ou seja, para estes interlocutores, a inclusão de alunos com necessidades educativas 



 

 

especiais carece da operacionalização de respostas educativas diferenciadas. Os alunos com NEE 

(moderadas e/ou acentuadas) para além de pertencerem a uma turma de referência devem usufruir do 

apoio especializado oferecido pela sala de ensino estruturado, constituindo-se esta, como um recurso 

pedagógico eficaz para a escola.  

Assim, um outro resultado que parece bastante relevante reporta-se ao modo como os profissionais 

percepcionam o trabalho colaborativo destes profissionais. Ou seja, a professora de Educação 

Especial e as técnicas da SEE consideram contudo que, o trabalho ainda poderia ser de maior utilidade 

se existisse uma maior articulação entre professores do ensino regular e a equipa multidisciplinar de 

educação especial, na identificação e preparação das respostas educativas para estes alunos. Os 

docentes do ensino regular tendem a delegar, na equipa multidisciplinar, toda a responsabilidade com 

estes alunos, com o argumento de que é na SEE (onde se encontram os técnicos e a docente de 

educação especial) que existem as condições e formação especializada para o desenvolvimento de 

um trabalho de qualidade. O argumento que sustenta esta posição relaciona-se as dificuldades que 

dizem sentir decorrentes da ausência de formação especializada para este tipo de abordagem.  

No caso das profissionais que estão a dinamizar a SEE, estas consideram que existe falta de recursos 

humanos e materiais na área da educação especial. Ou seja, atualmente as profissionais, não têm 

formação nesta área específica. Esta área desconhecida e emergente carece de profissionais “teórico-

práticos” capazes de fazer face a todo um conjunto de solicitações relacionadas com este público-

alvo.  

Outro resultado que importa referir, aqui nestas conclusões, e que se revela estratégico é que este tipo 

de dispositivo psicopedagógico parece suprir a dificuldade revelada no que concerne ao processo de 

articulação e integração entre a “dimensão funcional e social” das aprendizagens.  

A partir da implementação da SEE, as áreas do funcional (autonomia e socialização) e as áreas 

escolares, estão  a ser trabalhadas, por toda esta equipa multidisciplinar, quer na turma ou na sala de 

Ensino estruturado, recorrendo para tal à diferenciação pedagógica; à dinamização de rotinas e a 

sistemas de aquisição, a partir do modelo comportamental do método teacch. Assim, com  a aplicação 

deste apoio especializado poder-se-ão ver minimizadas as dificuldades de comunicação, de interação 

social e de comportamento dos alunos.  

O que se evidencia, ainda, como significativo e muito importante para a continuação desta SEE tem 

a ver com a necessidade de recrutamento de mais técnicos em e com formação académica e 

profissional na área de educação especial, terapia da fala e terapia ocupacional.  

Efetivamente, a inclusão para não ser considerada um discurso de “fachada” carece, de uma efetiva 

criação de serviços de qualidade e nunca da democratização das carências. 



 

 

Em síntese, e em correspondência com a visão referida atrás, pode-se concluir que, exceptuando o 

grupo de educação especial (a coordenadora e as técnicas) que lideram e tomam as decisões, os 

docentes do ensino regular e a encarregada de educação tendem a desempenhar um papel mais 

passivo. Os pais ainda não perceberam a importância do seu papel e do trabalho a desenvolver, no 

contexto da sala e da Sala de Ensino Estruturado para o sucesso destes alunos. É, certamente, 

vantajoso, aconselhável e importante que os pais estejam a par do que se passa na Escola, que 

participem nela para colaborar e intervenham para alterar, rectificar ou modificar aquilo que possam 

considerar prejudicial para os seus filhos.  

Outro resultado que importa referir, aqui nestas conclusões e que se traduz numa dificuldade está 

relacionada com o facto de a SEE estar no limite da sua ocupação. As dúvidas relativamente à falta 

de conhecimentos conceptuais sobre a educação especial e o método Teacch podem constituir-se 

como uma das fragilidades do projeto.  

As dificuldades de articulação e de desenvolvimento de um trabalho colaborativo e em parceria entre 

os  vários profissionais se configura igualmente numa dificuldade manifestada pelos participantes no 

Estudo. Do mesmo modo, alguns pais, já cansados das batalhas que travam no sentido de encontrarem 

os melhores resultados na educação dos seus acabam por não dar continuidade a este trabalho, como 

educadores para que o seu papel possa resultar, também, na educação dos seus filhos.  

Não obstante, apesar destas limitações sinalizadas, também, se identificou uma grande potencialidade 

neste tipo de SEE. Por um lado, o reconhecimento que os alunos com NEE são uma população 

heterógena (como acontece com o resto da população escolar), e que o método adoptado pode ser, 

também, muito benéfico para outros alunos e não necessariamente, apenas, para os alunos com PEA. 

Por outro, os vários participantes insistem na necessidade da criação de uma nova figura profissional 

(o educador de educação especial) sendo esta uma outra potencialidade que importa destacar no 

Estudo.  

Em concreto advoga-se, ainda, que este tipo de conteúdos e práticas deveriam fazer parte dos planos 

de estudo da Formação Inicial e da Formação Contínua a partir de incentivos dados pelo Estado.  

Sugere-se, desta forma, que, em estudos futuros, se possam realizar outras abordagens 

complementares, tendo em vista a criação de condições facilitadoras que contribuam, por um lado, 

para a capacitação dos profissionais na compreensão e atendimento das crianças especiais; por outro 

lado, a amplificação  e qualidade do serviço educativo prestado produzindo melhorias no bem-estar 

subjetivo e social dos alunos com necessidades educativas especiais.  
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