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A intrínseca ambiguidade da educação compensatória 

 

João Teixeira Lopes 

Universidade do Porto 

 

Sob o mote da educação 

compensatória, implantam-se em 

Portugal, desde 1996, os TEIP 

(Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária), seguindo legislação e 

experiências que nos remetem quer 

para o célebre relatório Coleman nos 

EUA (1966), para o relatório Plowden 

no Reino Unido (1967) ou para a 

implantação em França (Duru-Bellat e 

Van Zanten, 2002), a partir do primeiro 

Governo Mitérrand, das ZEP (Zones 

d’Éducation Prioritaires). 

Relembramos as principais conclusões 

do relatório Coleman, encomendado 

pelo governo americano, sob crescente 

pressão das minorias étnicas e sociais: 

i) as diferenças de desempenho são 

explicadas em maior medida pelas 

variáveis socioeconómicas, sendo 

marginais as variáveis escolares; ii) o 

desempenho de crianças das classes 

desfavorecidas que frequentam escolas 

de composição social relativamente 

homogénea é pior do que o de crianças 

das mesmas classes mas que 

frequentavam estabelecimentos de 

ensino com populações mais 

heterogéneas (Coleman et. al., 1966).  

Todavia, existe na educação 

compensatória uma aparente 

contradição: se “as escolas não fazem a 

diferença” e se as grandes 

desigualdades estão a montante, por 

que razão apostar recursos nas 

medidas de compensação e no apoios 

pedagógicos acrescidos? Não 

contribuirão estas políticas para 

aumentar “os riscos de polarização 

social entre escolas, territórios e 

“grupos” sociais”, pergunta Roldão? 

(Roldão, 2015: 159)?. Parte da resposta 
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inscreve-se, assim o pensamos, no 

modelo vigente de política social de 

“mínimos”, direcionada para a 

redução da intensidade dos fenómenos 

(e não para a sua erradicação). Outra 

parte, mais imediata, reside na pressão 

social sentida para repor uma certa 

“ordem escolar”, abalada pelo peso 

das reprovações e desistências, pela 

desmotivação docente e pela 

visibilidade crescente dos fenómenos 

de “indisciplina” e de violência 

antiescolar (destruição de 

equipamentos; agressões físicas e 

verbais a professores – Melo, 2012). 

 Roldão, contudo, realça a tendência 

dos estudos internacionais para 

constatarem a inexistência de 

resultados significativos no combate 

ao sucesso escolar, referindo mesmo 

um conjunto de autores que assinalam 

“efeitos perversos”, nomeadamente no 

aumento da estigmatização sócio 

territorial que tem conduzido à “fuga” 

das famílias da classe média, 

fortalecendo, assim, os “efeitos” 

segregativos dessas escolas (Roldão, 

2015: 160). Num estudo coordenado 

por Lopes, em Portugal (Lopes, 2012), 

os pais de classe média que tinham 

filhos nestas escolas e os próprios 

alunos queixavam-se dos segmentos 

mais “marcados” da população 

estudantil (os alunos dos cursos de 

educação e formação – CEF - , os filhos 

dos beneficiários do Rendimento 

Social de Inserção e os estudantes 

pertencentes a comunidades ciganas 

ou a populações imigrantes), tidos 

como os principais responsáveis pelo 

mal-estar escolar e pela imagem 

negativa da escola. Gera-se, assim, 

uma tática de distanciamento e de 

“desvio do descrédito”, em que os 

segregados se tornam por sua vez 

segregadores (Quaresma e Lopes, 

2012: 118) 

Em Portugal, uma avaliação recente 

conduziu a resultados mais otimistas: 

redução do abandono e da indisciplina 

com melhoria dos resultados escolares, 

embora existam disparidades 

significativas consoante os 

agrupamentos estudados, ciclos de 
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estudo e avaliações internas e externas 

(Abrantes et. al., 2011). Nos melhores 

exemplos, melhorou a cultura 

colaborativa entre os docentes, a 

monitorização dos recursos escolares e 

o ambiente pedagógico (fruto de um 

atividades de enriquecimento 

curricular, do reforço do pessoal 

técnico e de mediação, da 

diversificação pedagógica na sala de 

aula; da melhor oferta curricular).  

Alguns domínios oferecem a estas 

escolas grandes oportunidades de 

intervenção. Um estudo recente, a 

propósito da apropriação das novas 

tecnologias da informação e da 

comunicação por parte das crianças 

em idade escolar, mostra grandes 

clivagens: “Entre as famílias mais 

desfavorecidas, as crianças assumem-

se de facto como uma “net-generation” 

promotora de mudança e inovação 

digital, arrastando por vezes atrás de 

si os pais – a quem muitas vezes 

iniciam e formam na prática da 

navegação (…) Já entre as famílias 

mais favorecidas, a internet é 

introduzida como plataforma familiar, 

para onde todos dão – mas sob o 

impulso, controlo e vigilância dos pais 

– o seu contributo” (Almeida, Alves, 

Delicado e Carvalho, 2013: 362). No 

primeiro caso, o das crianças 

desfavorecidas, a escola poderia jogar 

um papel decisivo de mediação e 

orientação nos meandros da literacia 

digital, uma vez que não encontram, 

em contexto familiar, um suporte 

decisivo. 

De igual modo, certas pesquisas 

realçam o contributo dos TEIP através 

de projetos de aprendizagem artística 

que constituem marcos importantes 

nas trajetórias biográficas dos alunos, 

mediante a ação concertada de 

professores, artistas e mediadores que 

têm desenvolvido respostas 

alternativas (Ferro, 2013). 

 

Contudo, persiste um anátema 

simbólico: estas são escolas 

estigmatizadas, por vezes 

consideradas de “fim de linha”, onde 

se concentram e acumulam 
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“problemas sociais” raramente 

pensados sociologicamente, isto é, 

frequentemente encarados como 

caraterísticas intrínsecas àquelas 

pessoas, classes e territórios, uma 

espécie de segunda natureza que se 

lhes cola inexoravelmente na pele sob 

a linguagem dos “handicaps” 

(Benavente, 1990). 

 

 

Escolas de “fim de linha” 

Ao longo dos Focus Group e entrevistas notámos também o sentimento generalizado 

de escola de “fim de linha”: invariavelmente todos os assuntos/temas propostos 

para debate levavam os participantes a referirem as condições e características 

extremas da escola e, principalmente, dos alunos e da comunidade/encarregados de 

educação. A referência contínua às famílias como sendo “desestruturadas, 

inadequadas, que não cumprem os seus papéis, que não garantem que os filhos 

adquiram as competências sociais básicas, que interferem com o normal 

funcionamento da escola, …” é exemplo disto mesmo. Estes factos parecem 

constituir para a maioria dos professores um forte bloqueio ao desenvolvimento de 

projetos/atividades mais “ambiciosos”, que associam à necessidade de mais meios e 

recursos (por exemplo no FG de diretores de turma foi claramente afirmado que as 

práticas pedagógicas estavam muito limitadas pelas condições dos alunos e pelos 

recursos existentes). O discurso mais frequente vai, assim, no sentido de que em 

primeiro lugar é necessário colmatar as falhas que os alunos têm, que se situam aos 

níveis mais básicos, como a alimentação e o “saber-estar” e que só depois se poderá 

trabalhar para outros objetivos, tendo sido este discurso muito mobilizado quando 

se abordava a questão da melhoria nos resultados escolares. (Excerto de diário de 

campo, Abrantes et. al, 2011: 26) 
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É interessante compararmos algumas 

das palavras-chave mais referidas nos 

projetos educativos das escolas para as 

elites que estudámos em Os Burgueses 

(Louçã, Lopes e Costa, 2014) e as 

representações patentes nos discursos 

das escolas TEIP (Lopes, 2012, 

Abrantes et. al., 2011): 

 

Algumas palavras-chave nos discursos de escolas contrastantes 

ESCOLAS DA BURGUESIA ESCOLAS TEIP 

Educação personalizada Ausência de regras e modos de 

convivência social 

O aluno no centro de tudo Famílias desestruturadas 

Formação integral Falta de expetativas 

Educação Cristã Indisciplina 

Excelência Risco 

Fonte: Louçã et al. 2014; Lopes, 2012; Abrantes et. al., 2011 

 

Nas escolas TEIP surge 

frequentemente uma constelação 

discursiva sobre a ausência: de 

normas, de disciplina, de sucesso, de 

ordem. Por outro lado, alguns dos 

projetos de escola naturalizam o 

estigma, essencializando as 

populações-alvo e colocando o cerne 

do “problema social” nas caraterísticas 

estereotipadas das famílias 

desfavorecidas. 

Os TEIP pretendem assim, antes de 

mais, estabelecer as condições 

mínimas de comunicabilidade entre 

famílias, estudantes e escolas. Para tal, 

apostam forte na disciplinarização e 

pacificação dos estudantes mais 

incómodos das classes populares. Nos 

discursos dos técnicos (animadores, 

educadores sociais, assistentes sociais, 

psicólogos) perpassa abundantemente 

uma ideia de repor um clima afetivo 

mínimo, de estabelecer a possibilidade 
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de uma relação pedagógica, 

conciliando estratégias de 

envolvimento interpessoal com a 

vigilância e a punição, a cenoura e o 

pau. Multiplicam-se, por exemplo, as 

atividades que visam conferir auto-

estima e confiança, numa “lógica 

doméstica e singularizada” de 

tratamento dos problemas educativos 

(Vieira, 2012:96). Mas também 

gabinetes de gestão de ocorrência 

disciplinares, que sinalizam e 

encaminham os alunos desordeiros. 

Por vezes, o enfoque paliativo vence o 

punitivo: 

 

Momento Zen - A terapia depois da desordem 

“A sala do Gabinete de Intervenção Pedagógica e Educativa [de uma escola de 

Agrupamento TEIP], assim como o Gabinete de Apoio ao Aluno, constituem-se 

como uma estratégia pedagógica que tem procurado resolver problemas de 

indisciplina e mau comportamento. Na ocorrência de uma situação de indisciplina, o 

aluno é «convidado» a sair da sala de aula e é encaminhado para este gabinete 

assegurado por professores. 

Quando tal acontece, o aluno é convidado a assistir a um pequeno filme com 

imagens de locais considerados paradisíacos (10 minutos), acompanhado de uma 

fonte com água a correr e cheiro a incenso. Tudo isto serve para o aluno ficar mais 

calmo. A seguir, o educando relata oralmente o sucedido em sala de aula ao 

professor responsável pelo gabinete, fazendo em seguida a descrição escrita. Por fim, 

o aluno passa para o outro espaço do gabinete, que está dividido por armários, para 

realizar trabalhos.” 

In Lopes, 2012: 55  

A psicologização das respostas 

esconde a politização das causas. 

Investir “na pessoa do aluno”, na sua 

“personalidade” e “auto-estima”, de 

maneira a que cada um possa 

“acreditar em si”, pode ser uma aposta 
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necessária, mas é decerto insuficiente. 

A ação bem-intencionada destes 

técnicos (que, não raras vezes, revelam 

maior confiança na relação com os 

jovens do que os próprios professores, 

que duvidam das suas possibilidades 

de superar pedagogicamente os 

“handicaps” familiares e territoriais) 

não leva os estudantes a 

questionarem-se sobre a relação entre 

as suas ações, os seus percursos, os 

seus projetos e os seus contextos. 

Compensa-os do excesso de 

agressividade ou indiferença, o que é 

positivo, mas não basta para instaurar 

relações sociais refundadas. Não obsta, 

ainda, a que estes jovens sejam os 

“perdedores” da era da reflexividade, 

na medida em que, imersos nas 

“desordens escolares”, não 

descortinam os nexos entre origens, 

práticas sociais e futuros possíveis. 

Falta, em suma, organizar um trabalho 

difícil de conscientização, no sentido 

atribuído por Paulo Freire, isto é, de 

domínio sobre os processos que levam 

à consciência de si como sujeito numa 

instituição (a escola) e numa sociedade 

de classes, em que as desigualdades 

permanecem ocultas ou emergem 

tantas vezes de forma contraditória, 

oblíqua ou difusa. As indisciplinas 

podem ser oportunidades pedagógicas 

para que os estudantes se pensem 

como sujeitos, interpretando e 

contextualizando as suas práticas; 

fazendo as perguntas mais duras; 

estabelecendo as conexões que faltam. 

Para isso, é preciso ligar o “psi”, ao 

“sócio” e ao “cultural”. 

Em certa medida, os TEIP são um sinal 

da “escola das incertezas”, como 

relembra Canário (Canário et. al., 

2000), na medida em que o acréscimo 

generalizado de credenciação e capital 

humano não impede, antes parece 

concorrer, para a desregulação do 

capitalismo, cada vez mais 

desorganizado e atravessado pela 

insegurança laboral, a 

desindustrialização, o crescimento dos 

serviços executados por mão-de-obra 

mais qualificada mas mais precária e 

tendencialmente mal paga 
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(excetuando o núcleo central que 

concebe e desenha conteúdos), a 

destruição cumulativa e sistemática 

das estruturas públicas de suporte 

social (com o argumento da redução 

de custos e da otimização de recursos). 

O crescimento de largas franjas 

excluídas das classes populares, para 

quem as pertenças construídas na 

esfera do trabalho e das comunidades 

territoriais sofrem um lento mas 

doloroso processo de erosão, 

contribuem para um crescente 

descrédito da escola como passaporte 

de inclusão e mobilidade social. Sem 

alternativa no mundo do trabalho, a 

escola é obrigada a recriar uma crença, 

mas com menos recursos e 

mergulhada num contexto onde os 

universos do populismo, do consumo 

de massas, dos espaços híbridos 

(online/offline) e das afirmações 

subculturais a desafiam 

constantemente.  

As políticas públicas de educação 

compensatória são uma expressão da 

urgência em lidar com problemas 

sociais graves (embora os 

investimentos escasseiem ou regridam 

em tempos de austeridade, o que é 

paradoxal), mas também da 

necessidade em navegar a crise e 

dentro da crise, gerindo-a (Sarmento, 

2000) e monitorizando-a de forma a 

impedir o pânico moral (Hall et al., 

2014), exercendo a batuta escolar para 

controlar a cacofonia territorial e 

social. Poderiam ser mais 

consequentes, se superassem a lógica 

da intervenção escolar por um efeito 

territorial de envolvimento em rede de 

parceiros, em que a escola 

estabelecesse “nós” com as autarquias, 

as associações, as entidades 

formativas, os movimentos sociais, as 

empresas. Arriscam-se todavia, para 

os mais pobres dos pobres, apesar de 

alguns resultados positivos já 

mencionados, a ser uma espécie de 

parenteses, uma ilha de suspensão, 

entre uma origem social desfavorecida 

e uma inserção desqualificada e 

desqualificante no mercado de 
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trabalho de ocupações temporárias sem saída nem futuro. 
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