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INTRODUÇÃO

O argumento central desta obra pode ser formulado nos seguintes termos: está
relativamente claro para nós como deve ser o papel do orientador (ver as inúmeras
referências a respeito), porém, nosso conhecimento sobre o que realmente constitui
o transcurso de sua atividade profissional é bem mais escasso. E o problema é que
não é fácil mudar aquilo que não se conhece ou que não se compreende bem. Por
isso, nosso principal propósito nestas páginas é descrever, isto é, tornar inteligível
aquilo que acontece na vida profissional dos orientadores, entendendo descrever
como sinônimo de compreender o que leva os protagonistas da ação educacional
por determinados caminhos, e não por outros, por mais distantes que possam estar
dos ideais em uso (Sánchez, 2001a, b).

De certo modo, descrever supõe dar alguma legitimidade ao que se faz, mos-
trando sua relação com metas, nem sempre explícitas, que dão sentido a cada
passo; um sentido que pode passar despercebido em uma primeira aproximação
em que se considere a ação unicamente à luz das metas e dos valores que costu-
mam justificar as inovações educacionais. Com essa idéia em mente, cabe chamar
a atenção para a necessidade de realizar essa dupla tarefa:

• Por um lado, observar o que realmente se faz (isto é, desvendar as metas
daqueles que atuam e, a partir delas, tornar inteligíveis suas ações) e
procurar entender a distância que poderia haver em relação àquilo que se
propõe ou se prescreve fazer.

• Por outro lado, e para entender cabalmente essa distância, identificar os
obstáculos que podem dificultar a mudança na direção desejada.

É justamente isso o que propomos desenvolver na seqüência, reunindo os
resultados e as conclusões de três trabalhos empíricos realizadas. Antes, porém,
convém esclarecer o que se entende por colaboração e por prática colaborativa,
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pois, embora a idéia de que a missão dos orientadores é colaborar (ajudar os que
ajudam) tenha se imposto como referência da atividade profissional dos orienta-
dores (por exemplo, Monereo e Solé, 1996b), esse aparente consenso pode se
romper quando ultrapassarmos os limites do que se diz e entrarmos no terreno do
que se faz. Haveria acordo entre os profissionais se lhes pedíssemos que julgassem
como colaborativa determinada prática de um colega? Mais inquietante ainda:
haveria acordo entre os que escreveram a respeito?

Assim, trataremos de três questões:
1. Esclarecer a noção de prática colaborativa.
2. Entender as dificuldades que enfrenta seu desenvolvimento.
3. Identificar as dificuldades ou obstáculos que podem interferir no cresci-

mento profissional

É importante destacar que os trabalhos empíricos que nos permitiram entrar
nessas questões têm uma justificativa teórica outra prática, na medida em que
podem servir tanto para esclarecer as noções de partida (colaboração, assesso-
ramento, orientação), quanto para mostrar o crescimento profissional dos orien-
tadores. Mais relevante ainda é que há algumas conseqüências desse trabalho que
podem transcender o caso concreto dos orientadores e afetar a pesquisa educacio-
nal em seu conjunto. Falaremos também sobre isso no final deste capítulo.

PARA ESCLARECER A NOÇÃO DE PRÁTICA
COLABORATIVA: COLABORAÇÃO COMEÇA POR “CO”

O que entendemos por colaborar? A resposta, em princípio, é muito sim-
ples: colaborar é laborar ou trabalhar com alguém. Isto é, realizar em conjun-
to uma atividade significativa, o que, por definição, implica o propósito de
atingir uma meta ou objetivo relevante e compartilhado, por certos meios ou
ações que deverão ser definidos de forma coordenada, conforme as possibilida-
des das diferentes partes envolvidas. Admite-se que essa atividade não poderia
ser levada a cabo sem a colaboração, a mediação ou o apoio de quem assessora;
e que esse apoio do assessor, a ação conjunta desencadeada graças a sua cola-
boração, com o tempo poderá ser incorporado – interiorizado – pelo assesso-
rado (seja um pai, um aluno, um professor, um grupo de professores, uma dire-
toria, uma escola).

Na prática, um processo desse tipo vai surgindo a partir de numerosos episó-
dios separados no tempo nos quais se precipita algum de seus elementos essen-
ciais: um episódio pode se dedicar exclusivamente a compartilhar a mesma defini-
ção do problema que se deve abordar; outro, a explorar os meios que poderiam
ser empregados e a planejar determinada intervenção, e cabe ainda esperar que,
passado algum tempo, se inicie um episódio reservado a avaliar tanto as ações
realizadas quanto os resultados alcançados, avaliação que pode dar lugar a um
novo ciclo de assessoramento.

Assim, há cinco elementos que conformam essa definição (Quadro 1.1).
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Para ilustrar a situação, vejamos o seguinte exemplo extraído de um de nos-
sos trabalhos (Sánchez, 2000, p. 72 e 73):

CASO 1. HOUVE UMA MUDANÇA?

Caso

Revemos o caso de L.A., um aluno que não participava da aula, não trazia as tarefas
nem os materiais de trabalho. Tudo isso acabava provocando freqüentes conflitos entre
o aluno e os professores. A.S. (assessor) definiu com B. e M. (tutora e apoio), com o
próprio L.A. e com a mãe do menino certas medidas que visavam atribuir maior
responsabilidade ao aluno, evitando assim a supervisão dos professores. Supervisão que
normalmente era uma experiência desagradável para todos.

Resumo

Segundo as palavras de B., L.A. está um pouco melhor: leva os deveres e participa
mais da aula, particularmente no que se refere à resolução dos problemas.

No entanto, B. continua preocupada com sua falta de motivação e pede se não
seria possível conseguir “uma mudança de conduta”. A.S. aceita sua proposta e lhe
pergunta em que gostaria que L.A. mudasse. Ela insiste que ele deve estar mais
motivado. A.S. pergunta em que se manifestaria essa maior motivação. Ela diz que
uma mudança poderia ser que L.A. trouxesse as tarefas resolvidas. A.S. pergunta-lhe,
por sua vez, se já não houve uma mudança nesse sentido. B. concorda, PORÉM diz que
só acontece com ela, mas não com o professor. M. também se anima a expressar seus
PORÉNS. Nesse caso: que L.A. mente. A.S. volta a insistir que L.A. antes que seja
proposto um novo objetivo de mudança (mentir), convém avaliar e chegar a um
acordo quanto a se já houve algo significativo.

– Tinha anotado que L.A. era um caso perdido para vocês: “Não tem a menor
motivação. Não faz nada”. Poderíamos entender então que houve uma mudança?

E, mais uma vez, tanto B. como M. respondem com um Sim, PORÉM. Nesse momento,
A.S. pede-lhes que, por favor, respondam à pergunta: se houve ou não uma mudança
significativa. De novo, um Sim, PORÉM. Aqui, A.S. fala mais sério.

– Houve ou não houve? Esqueçam o PORÉM! O que eu preciso saber é se para vocês
já houve uma mudança e se foi relevante, depois podemos ver outras mudanças.

B. diz SIM. M. repete o PORÉM...

Quadro 1.1 Elementos que conformam a definição de colaboração

1

2

3

4

5

Colaborar com um professor (ou um grupo de professores, a direção, os pais...).

Em uma atividade significativa:

• Persegue-se uma meta ou objetivo relevante e compartilhado.

• Por certos meios e/ou ações coordenados.

• Conforme as possibilidades das partes envolvidas.

Essa atividade não poderia ser realizada sem a colaboração de quem assessora.

A mediação ou a ajuda de quem assessora poderá ser interiorizada pelo assessorado

com o tempo.

Cabe distinguir diferentes episódios no processo de assessoramento ou de resolução

conjunta de problemas; o episódio de construção do problema, o da definição da meta,

o da busca de soluções, o de avaliação.

continua
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– M., por favor, SIM ou NÃO. Esqueça o PORÉM.
M. começa com sim, e então A.S. interrompe:
– Sim? Perfeito. Vejamos. Antes, ele estava aqui – indica com uma folha sobre a mesa. L.A.,

segundo a descrição de vocês, não fazia nada, não queria ir para o apoio. Agora – e coloca
outra folha do lado da anterior – faz as tarefas de matemática e vem para a classe de apoio
sem resistências. Digam-me agora – e coloca uma terceira folha – qual é o passo seguinte.

Podemos falar de colaboração aqui? Considerando o exposto no primeiro
parágrafo deste item, poderíamos dizer, antes de tudo, que estamos em um epi-
sódio de avaliação de um processo de intervenção já iniciado. Entretanto, a ques-
tão-chave é se concordamos ou não em ver nesse extrato as características da
colaboração. Vejamos um pouco mais detidamente. Uma primeira impressão é
que a situação não deve ser cômoda para o assessor, dado que tanto a professora
de apoio como a tutora sustentam que não houve avanços em tudo o que se tentou
com sua ajuda. É provável que o incômodo aumente quando a tutora sugere que
se comece a fazer justamente o que, na cabeça do assessor, já está sendo feito!:
“uma mudança de conduta”. Mas o assessor deixa de lado esses possíveis sen-
timentos de desautorização ou de incompreensão e propõe rever a situação atual,
voltando ao ponto de partida. Para isso lê aos presentes suas anotações de tra-
balho (“Eu tinha anotado que L.A. era um caso perdido para vocês...”).

Interpretando todo o resumo, poderíamos dizer que as professoras avaliam o
caso comparando a situação atual do menino com o que elas julgam aceitável ou
desejável: em outras palavras, contrastam o momento presente com um ideal,
enquanto as mediações sociais do assessor iniciam um processo mais complexo,
em que se realiza (interpsicologicamente!) uma dupla comparação: por um lado,
entre a situação inicial daquele menino de quem não se conseguia arrancar nada e
a situação atual; e, por outro, entre esta última e a que essas professoras julgariam
desejável, com o propósito adicional de conceber um “passo adiante”, que exclui
(de novo!) a possibilidade de ver o caso plenamente resolvido.

Essa dupla comparação é materializada pelo assessor com a mediação instru-
mental de três folhas que coloca sobre a mesa de maneira enfática, para expres-
sar visualmente o duplo processo mental que se promoveu com a sua intervenção
(ver Figura 1.1).

Podemos imaginar que essas mediações sociais (“Houve uma mudança com
relação ao que dizíamos antes?”) e instrumentais (“as três folhas”) venham a ser
incorporadas pelas assessoradas em processos posteriores de avaliação, pelo menos
no sentido de que, em outra situação do mesmo tipo, o assessor não precisará mostrar
tanto empenho.1 Supostamente, há muitas questões que poderiam ser comentadas,
mas a que nos interessa aqui é se podemos falar de um processo de colaboração.

A nosso ver, a resposta é afirmativa, dado que:
• O papel das professoras é decisivo no resultado final, pois sem suas opiniões

não se poderia ter concluído o que de fato se concluiu. Assim, é notório que
o assessor insiste com as professoras, para saber o que elas pensam: “eu
preciso saber se para vocês já houve uma mudança e se foi relevante”.

continuação
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• Essa atitude do assessor mostra de maneira clara até que ponto ele próprio
renuncia a tomar como base da atuação sua visão das coisas. Em outras pa-
lavras, o que é decisivo nesse estrato é que o assessor assume que deve partir
do que possam pensar juntos, e não do que ele, por sua conta, pensaria.

Naturalmente, para que essa atitude e essas convicções tão louváveis sejam
operacionais, é necessário que o assessor aja consigo mesmo utilizando as mesmas
“três folhas” que materializam o processo seguido com as assessoras. Só assim
poderá ter um controle emocional (que neutralize os possíveis sentimentos de de-
sautorização e de incompreensão que seguramente impediriam o processo) e men-
tal (que o ajude a diferenciar seus pensamentos do pensamento espontâneo dos
demais e do pensamento que possa surgir ao se cruzar um com os outros).

Se colaborar se refletisse no que acabamos de dizer, seria o caso de nos per-
guntarmos como é possível estudar um processo tão sutil e problemático sob qua-
lquer ponto de vista.

Em todos os trabalhos que seguem, adotamos a metodologia da observação
(tanto a sistemática como a de caráter participante), argumentando que só por
meio dela(s) é possível captar a singularidade de um processo definido nos termos
já assinalados. Mas, vale propor a seguinte reflexão: que idéia de orientação op-
era-se quando se decide estudar essa atividade profissional a partir de uma
entrevista ou da análise de certos documentos? (Ver nas referências exemplos do
modo diferente como se vem estudando essa prática.)

De todo modo, nosso esforço foi no sentido de entender as dificuldades dessa
atividade, estudando de forma direta o trabalho de profissionais que buscavam
ativamente ser colaborativos, isto é, de profissionais que, é importante salientar,
querem (estão convencidos da virtude desse modelo), mas não podem, ou pelo
menos encontram sérias dificuldades.

TRABALHOS EMPÍRICOS

Estudo 1. O que alguém imagina ter feito e o que realmente fez

Um primeiro conjunto de dados provém do estudo de nossa própria prática
como assessores de uma escola que solicitou nosso apoio para introduzir mudan-
ças no modo de abordar a compreensão leitora dos alunos. De toda a experiência,
analisamos o processo seguido para chegarmos a um acordo sobre a natureza e o

META?

A B C

Estado inicial Estado atual  Estado final

Figura 1.1 As “três folhas” como materialização da atividade conjunta do Caso 1
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tipo de problemas que deveria ser enfrentado. E, como não poderia deixar de ser,
a visão dos problemas não era a mesma para os assessores nem para o conjunto de
professoras (nem para cada uma delas individualmente).

As seis sessões da experiência foram gravadas em áudio e transcritas literal-
mente. A partir desse material, identificaram-se todos os momentos dedicados a es-
clarecer a natureza dos problemas. Obviamente, tais momentos eram mais abun-
dantes nas duas primeiras sessões, dedicadas expressamente a essa questão; mas eles
continuaram aparecendo, o que não deixa de ser sintomático, até mesmo quando se
estava avaliando uma intervenção que tinha sido orientada (por quem?, esse é o pro-
blema) justamente para a resolução de problemas muito diferentes. Uma vez criado o
corpo com todos os momentos dedicados ao esclarecimento dos problemas, iden-
tificou-se cada um deles e analisou-se a trajetória de “sua definição conjunta” ao longo
das sessões. Para isso, tomou-se como ponto de partida um modelo explícito de ne-
gociação no qual se especificavam os processos-chave envolvidos. Assim, foi possível
entender o que se tornava público na trajetória da definição compartilhada de cada
problema e quem era o responsável por tornar isso público.

Os resultados aparecem no Gráfico 1.1, no qual, como se pode verificar, visua-
liza-se a contribuição dos assessores e professores para cada uma das operações que
conduzem à negociação. Examinado os dados, cabe nos perguntar novamente se
estamos diante de um processo de colaboração. Colaborar significa que os partici-
pantes devem ser ativos em todos os aspectos ou facetas do processo ou, ao contrário,
basta que sejam em alguns deles? E, nesse caso, em quais? Naturalmente, a idéia de
participação periférica e central de Lave (1991) pode nos ajudar a esse respeito, mas
seria um erro fechar o problema recorrendo unicamente a um princípio teórico.

Gráfico 1.1 O que se faz? Quem faz?

Fonte: García, Rosales e Sánchez, 2003.

Autonomia das professoras

Autonomia dos assessores

E
nu

nc
ia

do

C
at

al
og

aç
ão

de
 e

vi
dê

nc
ia

s

B
us

ca
 d

e

ex
ce

çõ
es

C
on

so
lid

aç
ão

R
el

at
iv

iz
aç

ão

R
ef

or
m

ul
aç

ão

E
xc

lu
sã

o

Conclusão

100

80

60

40

20

0

-20

100% 100% 100% 100%

83%

33%

17%

0% 0% 0% 0%0%0%
0%

0%0%

50%50%



A prática de assessoramento educacional   33

Seja qual for o juízo que façamos do gráfico, vale ressaltar que os assessores
envolvidos nessa experiência desejavam ser colaborativos. Além disso, acredita-
vam conhecer os meios para tanto, além de também estarem convencidos de que
seu papel tinha sido mais equilibrado do que se evidencia à luz desse produtivo
gráfico. Essa é uma questão-chave, pois sugere que não podemos nos basear nas
percepções e crenças dos participantes quando analisamos a prática.

Resta ainda saber por que, se desejavam ser tão participativos, não o foram
totalmente. Essa pergunta pode ser respondida depois de examinar um segundo
estudo, em que procurávamos identificar e compreender as dificuldades que sur-
gem quando alguém quer agir de forma colaborativa.

Estudo 2. Quem impede o esforço de colaborar?

Para tentar responder a esta pergunta, realizamos dois trabalhos, utilizando
a metodologia da observação participante. No primeiro, durante um período de
quatro meses, observou-se o trabalho de três assessores no ensino de 1a a 4a séries
(Sánchez, 2000), e no segundo, ao longo de dois trimestres, o de dois orientado-
res de 5a a 8a séries (García, 2003). Nos dois casos, fizemos uma reanálise exaus-
tiva dos dados coletados, procedendo da seguinte maneira:

1. Foram isoladas, a partir das anotações de campo e das transcrições de
gravações, todas as situações de assessoramento observadas (76 no trabalho de
Sánchez e 355 no de García).

Uma situação de assessoramento é definida de acordo com os seguintes cri-
térios:

• A existência de um problema a resolver.
• Esse problema afeta determinados protagonistas.
• Em um contexto espaço-temporal definido.

Portanto, quando muda o problema, os envolvidos ou o contexto espaço-
temporal, considera-se que tem início uma nova situação de assessoramento.

Foram diferenciadas ainda situações captadas mediante observação direta
(52 no estudo de Sánchez e 338 no de García) ou a partir dos relatos dos prota-
gonistas (24 e 17, respectivamente).

Por último, nas situações em que foi possível distinguir mais de um episódio
(por exemplo, de definição do problema, de busca de soluções, de supervisão,
etc.), elas foram segmentadas em um número equivalente de casos (assim, foram
identificados 98 e 515 casos, respectivamente).

2. Uma vez registrados todos os casos, identificaram-se aqueles em que se
poderia falar de uma divergência:

• Uma evidente experiência de insatisfação e/ou de divergência por parte dos
assessores ou entre assessores e professores.

• O desajuste entre o comportamento assessor observado e as prescrições do
modelo teórico.

Na Tabela 1.1, apresenta-se uma amostra dos dados mais relevantes (sem
considerá-los definitivos) que se destacam quando se aplica a análise apenas aos
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98 casos correspondentes ao primeiro trabalho (Sánchez, 2000). Nas colunas,
distinguem-se os casos em que se pode falar de divergências daqueles em que não
se detectaram divergências.

Fonte: Sánchez, 2000.

3. Em seguida, tais casos (também provisoriamente e como tentativa, apenas
aqueles coletados no trabalho de Sánchez, 2000) foram agrupados conforme os
episódios básicos a que correspondiam, aos quais nos referimos sucintamente nos
parágrafos anteriores: identificação de um problema, busca de soluções e revisão
(ver Tabela 1.2).

Tabela 1.2 Número de casos registrados em que se verificou uma divergência ou uma situação
problemática, distribuídos conforme os três episódios do processo de assessoramento

Fonte: Sánchez, 2000.

Os 79 casos que são apresentados na Tabela 1.2 reúnem todas as situações
problemáticas coletadas durante o estudo. Devem se somar a eles os 19 não-
problemáticos para atingir o número total dos casos identificados.

4. Finalmente, procura encontrar as razões (regularidades) de que dependem
esses desencontros: isto é, tenta-se elaborar uma tipologia das ameaças que pesam
sobre o processo de criar compreensões conjuntas sobre os problemas, as soluções e
a revisão. Na Tabela 1.3, podem ser vistos os primeiros resultados a que nos condu-
ziu essa análise quando a aplicamos aos casos apresentados nas Tabelas 1.1 e 1.2.
Nas colunas, figuram os episódios e, nas linhas, as diferentes ameaças detectadas.
Nas caselas, registra-se o número de vezes em que cada ameaça foi identificada.

Vejamos algumas dessas ameaças em dois episódios: o que é dedicado à cons-
trução compartilhada do problema e o das soluções.

Tabela 1.1 Número de casos distinguindo se correspondem a observações diretas ou a relatos
dos orientadores

Observações

Relatos

Total

Identificação do Solução Revisão Total

problema

   Divergências em 14 8 5 27

   observações

   Não-divergências 14 12 4 30

   em observações

   Divergências 9 8 5 22

   em relato

   Total 37 28 14 79

Casos de divergência Casos não-problemáticos Total

57 17 74

22 2 24

79 19 98
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A ameaça mais patente ao processo de colaboração é a hiper-responsabilização,
que tem muitas facetas, mas com um núcleo comum: os assessores invadem (ou subs-
tituem) o papel que corresponde formalmente ao assessorado. Dessa maneira, os
alunos e alunas com necessidades educativas especiais (NEEs) passam a ser respon-
sabilidade do assessor, o que se manifesta em atitudes e pensamentos do tipo: “Se eu
não fizer nada, ninguém vai fazer, e isto eu não posso permitir”, ou “Não posso con-
sentir que se adote como primeira medida que o aluno vá para o apoio”. Como con-
seqüência, o assessor, muito compreensivelmente, costuma adotar um papel bastante
ativo, quase heróico, na resolução do problema; um papel que, infelizmente, é in-
compatível com o trabalho de colaboração descrito em páginas anteriores. Em muitas
ocasiões, são os professores ou os diretores que parecem impeli-lo nessa direção. Em
outras, é o perigo de ser injusto com certos alunos que o conduz a isso.

Finalmente, a hiper-responsabilização pode ser conseqüência da concepção
um tanto quanto ambígua que nos dias de hoje confere aos assessores o papel de
dinamizar as escolas e que no passado fez deles “embaixadores da reforma”.

É importante destacar que, embora a experiência da hiper-responsabilização
seja psicológica (algo vivido subjetivamente), sua origem é estrutural. Isto porque, se
não há controle (poder) nas escolas (uma cultura e uma organização sensível ao
tratamento da diversidade), dificilmente haverá assessoramento para os problemas
colocados pela diversidade e, por isso, o assessor tenderá a resvalar para a peri-
gosíssima tarefa de inspeção moral (uma reflexão mais detalhada sobre esse aspecto
pode ser encontrada em Sánchez, 2000). Porque isso é um problema: imaginamos um
profissional que não atua de forma direta sobre os alunos com dificuldades, que não

2������%��	,�&��6777�

Ameaças
identificadas

Identificação
do problema

Busca de
soluções

Avaliação Total

Hiper-responsabilidade 12 4 – 16

Teorias injustas 13 2 5 20

Desconfianças 4 – – 4

Problemas e soluções 3 – – 3

Confronto 1 1 – 2

Coalizões 10 8 4 22

Desorganização 6 1 – 7

Professor dos professores 2 – 3 5

Acordos gerais 2 10 – 12

Conhecimentos técnicos 4 11 – 15

Pseudo-avaliação 0 4 – 4

Total 57 41 12 110

������	
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assuma as responsabilidades docentes, que não toma decisões, mas que pode observar
todas as conseqüências dessas ações e decisões dos demais. E se ocorresse, como é
comum, que tais ações e decisões dos demais fossem adotadas sem a mediação do
controle de certos valores e de certas formas de proceder protocoladas, a percepção
de irracionalidade, incompetência, imoralidade, INCOMPREENSÃO... é tão inevitável
quanto improdutiva. Que instituição acolheria em seu seio uma tal figura? Sem
dúvida, é preciso ampliar o debate sobre esse conjunto de questões.

Uma segunda ameaça em que vale a pena nos determos são as desconfianças
que o assessor, muito compreensivelmente, pode projetar sobre aqueles que lhe
pedem ajuda. Devemos dizer, nesse sentido, que o contato permanente com os
assessorados cria expectativas sobre eles que vão contra os processos complexos
mediante os quais se engendra uma visão compartilhada: como iniciar e prosseguir
essa delicada dança negociadora com alguém a quem atribuímos (com razão)
atitudes e crenças contrárias a nossos valores? Mais uma vez, é preciso ressaltar que
é inevitável surgirem desconfianças, mas, com elas, é impossível ter compreensões
conjuntas. E, assim como no problema anterior, há aqui uma faceta pessoal (o que o
assessor sente e deve manter sob controle) e outra estrutural (o tipo de relações que
se favorece quando um assessor convive permanentemente com os assessorados em
um meio potencialmente conflituoso). Nesse sentido, talvez seja oportuno rever
algumas das visões dos assessores quando se queixam de que as demandas for-
muladas a eles são “impróprias” ou “de baixo nível”, pois, ainda que o sejam, sem
dúvida, de acordo com os nossos ideais, o assessoramento tem sentido justamente
porque existem essas visões impróprias, do mesmo modo que o valor do ensino
reside em saber que sem ele os alunos continuariam pensando e atuando de ma-
neira tão “imprópria” e ameaçadora (para o processo de ensino) como fazem. Não
seria então impróprio, embora compreensível, falar de demandas “impróprias”?
Talvez essas sugestões nos obriguem a examinar as dificuldades dos professores
com os alunos à luz das dificuldades que os próprios assessores experimentam
quando tentam compartilhar problemas e significados com os professores.

Em terceiro lugar, os assessores estudados parecem ser vítimas de um pro-
blema que os transcende: o caráter excessivamente prescritivo de seus marcos teó-
ricos de referência. Neles, fala-se com paixão do que deve ser (um mundo em que os
professores devem atuar de forma reflexiva sobre seus problemas e dificuldades,
no qual devem estar atentos e comprometidos com as necessidades de cada aluno,
propiciando um pensamento estratégico que, por sua vez, reclama uma cultura
profissional nas escolas que os impulsione a se envolver em processos perma-
nentes de inovação e melhora, etc.), mas esses marcos raramente fazem eco às
dificuldades que implicam a tentativa de se aproximar de qualquer desses ideais.
Vistos desse prisma, é inevitável que não consigam ver claramente o mundo a
partir das dificuldades que os professores enfrentam, que é justamente o que se
supõe que devem fazer se quiserem chegar a compreensões conjuntas. Por isso,
chamamos essa dificuldade de “as teorias são injustas”.

Essas três ameaças são acompanhadas de outras (ver Tabela 1.3), como partir
para as soluções antes de ter certeza de que há uma compreensão conjunta do pro-
blema; o medo de perder o controle do processo de negociação, enfrentar as situações
de confronto, etc. Todos esses problemas ou ameaças surgiram com alguma freqüência
e revelam a necessidade de um crescimento profissional com certa envergadura.
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Note-se, no entanto, como é desigual a natureza dessas ameaças: algumas têm
um caráter estrutural, outras obedecem a vieses da própria pesquisa educacional e
ainda há aqueles que, finalmente, nascem de certas crenças técnicas. O interessante é
que esses três tipos de problema ou ameaça interagem entre si e, como já indicamos,
uma mudança em qualquer dessas dimensões afetará inevitavelmente as demais. Por-
tanto, a formação – naturalmente imprescindível – terá um impacto limitado que, em
todo caso, deve ser estudado e analisado, evitando cair no que se criticou aqui: propor
mudanças sem calibrar o esforço que isso exigirá dos envolvidos. Mais interessante
ainda é que o próprio conceito de assessoramento pode ficar muito mais assentado se,
além de defini-lo conceitualmente, identificarem as ameaças inerentes assim como os
obstáculos que devem ser transpostos para tentar superá-los.

Estudo 3. O que custa mudar

Contamos aqui com dados procedentes de diversas fontes, ainda que, por abor-
darem um mesmo problema (o custo da mudança), os apresentamos sob o rótulo
único de Estudo 3. Uma dessas fontes relaciona o que aconteceu nas últimas semanas
do trabalho de Sánchez (2000), quando se abandonou a observação em sentido
estrito e houve um período de trabalho conjunto em que o autor relacionou de manei-
ra informal as divergências entre ele e os assessores, enquanto planejavam e avalia-
vam as novas intervenções. No caso, tais dissenções evidenciam os obstáculos à mu-
dança que surgem quando os assessores se envolvem em um processo de mudança em
seu modo de agir. O exame de alguns desses obstáculos, apresentados no exemplo a
seguir (adaptado de Sánchez, 2002), talvez tenha algum interesse.

EXEMPLO DE OBSTÁCULOS PARA A MUDANÇA

Artificialidade e naturalidade

O primeiro obstáculo é que qualquer mudança no modo de proceder descrito requer

um grau de consciência, planejamento e controle que não é necessário quando nos rela-

cionamos com os outros na vida cotidiana. Os assessores que participaram do estudo

sentiam a necessidade de ser naturais justamente quando a análise dos casos e a inter-

venção do pesquisador os conduziam a ser mais estratégicos nas relações humanas de sua

profissão. O problema é que o assessoramento é claramente artificial. Devemos reco-

nhecer, sem dúvida, que não é nada fácil abandonar o que se vê como natural e entrar em

algo que se sente de início como artificioso. E, no entanto, o que se depreende de nossa

análise, de forma acertada ou não, é precisamente que essa imersão é necessária.

Traços e situações

Um segundo obstáculo é bem conhecido, e consiste em pensar que os demais são

de determinadas maneiras e que essas maneiras (traços) explicam as condutas. Assim,

considera-se que há professores envolvidos com os quais é fácil trabalhar, enquanto há

outros com os quais não é. Esse modo de raciocinar inibirá qualquer desenvolvimento

por parte do assessor, das condições necessárias para colaborar, pois julga-se em

última análise que tudo depende de como seja o outro.

continua
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Poder e autoridade

Um assessor tem autoridade (capacidade de influência), mas não tem poder. E a auto-

ridade, como se sabe bem, nos é dada pelos demais, enquanto o exercício do poder

consiste em reclamar o cumprimento de valores e regras definidos de antemão em um

processo de elaboração preestabelecido e controlado (ou não) democraticamente. Entre-

tanto, quando os assessores estão imersos em um caso concreto, com protagonistas igual-

mente concretos, essa clareza conceitual se desvanece com extrema facilidade. Quando se

conta apenas com a autoridade, que depende de um ato de abertura ao outro, deve-se

aceitar qualquer demanda desse outro? Caso contrário, quem põe o limite?

Não querem ou não podem

As dificuldades dos professores de oferecer a seus alunos e alunas as medidas

aparentemente mais apropriadas, ou para pôr em prática as soluções decididas em

comum acordo, podem ser interpretadas em termos de um não poder, e não de um não

querer. Deixar-se levar por esse modo de pensar conduz inevitavelmente ao confronto ou

ao desejo de impor determinado ponto de vista, em lugar de interpretar as dificuldades

dos professores como um indicador de que é preciso oferecer mais ajuda.

Os obstáculos apresentados são de uma enorme envergadura, e não é de se
estranhar que os dados de que dispomos proponham que as mudanças são muito
mais difíceis de atingir, talvez muito mais do que gostaríamos de admitir. Para
ilustrar essa dificuldade, podemos remeter à experiência de formação de assesso-
res realizada em nosso país no início da década de 1990, em que o primeiro dos
dois autores foi diretor de dois cursos. Obviamente, aqueles cursos de formação
podiam ser muito melhorados, mas o certo é que conseguiam pelo menos dois
efeitos muito relevantes para a presente discussão: em primeiro lugar, persuadiam
os participantes da necessidade de introduzir mudanças na vida profissional; e,
em segundo lugar, os motivavam bastante a empreendê-los. Não obstante, o
acompanhamento daquelas 10 equipes durante dois anos, em que se visitou por
duas vezes as respectivas sedes, revelou que as mudanças, no fim das contas,
tinham sido pequenas ou, pelo menos, menores que as esperadas. Com o tempo, o
primeiro autor elaborou seis escalas em que procurava identificar com precisão as
mudanças que poderiam ser feitas em outras tantas competências.

Podemos ver no Quadro 1.2, a título de ilustração, a escala relativa ao traba-
lho em equipe, à qual se deu uma atenção especial no curso de formação.

O informe final da experiência, baseado na aplicação dessas escalas ao traba-
lho das 10 equipes, concluía com estas palavras:

Como supervisor do processo, não tenho dúvida de que as equipes se puseram a

trabalhar de maneira intensa, para não dizer frenética, tão logo terminou a fase do

curso presencial. Essa sensação era transmitida não apenas pelos interessados, mas

também por seus colegas e responsáveis imediatos. Além disso, o número de sessões

dedicadas a elaborar o projeto, discutir e refletir sobre os módulos foi considerável

(10 a 15 sessões em média). Mas, caberia fazer uma avaliação da produtividade

alcançada? E quando falo de produtividade refiro-me ao conjunto de acordos que

continuação
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regem o grupo: quantos DYAC* foram elaborados? Quantas observações na sala de

aula? Quantos acompanhamentos efetivos foram feitos dos casos? Quantos progra-

mas de intervenção se desenvolveram? E, sobretudo, em que medida se criaram as

bases (a incorporação de um modelo ou forma de entender o trabalho) para que a

formação posterior tenha um marco onde se enquadrar? Minha impressão é que a

relação esforço/rendimento não é boa.

Um comentário semelhante mostra que as mudanças que solicitamos talvez
sejam muito mais complexas do que se imagina. Naturalmente, não nos atrevería-
mos a mencionar esses resultados se eles não tivessem sido obtidos após o maior
esforço de formação empreendido em nosso país e, em especial, se não dispusésse-
mos de um estudo (García, 2003) que corrobora de modo empírico tal conclusão. As
duas orientadoras que participaram desse estudo, e cujo trabalho foi acompanhado
durante dois anos, integravam o grupo de trabalho que refletiu sobre as ameaças
que os assessores enfrentam para trabalhar com professores e se esboçaram algu-
mas alternativas para atenuar tais dificuldades. A metodologia adotada nas sessões
de formação incluiu a discussão teórica, a análise de casos extraídos da prática
cotidiana dos participantes e o role-play. Tal experiência proporcionou às orienta-
doras a oportunidade de imaginar maneiras diferentes de agir, assim como desper-
tou seu desejo de tentar incorporá-los à prática, circunstância que nos permitiu
comparar seu modo natural de assessorar (antes de ter participado do grupo de
trabalho) com as mudanças que elas iam introduzindo.

1 Têm a sensação de que não conseguiram ouvir uns aos outros.

2 Têm a sensação de que passaram por momentos em que estiveram próximos da ruptura (e
foi seu esforço ou vontade que salvou o grupo).

3 Têm a sensação de que precisaram definir com clareza normas e papéis para resolver os
conflitos (e não simplesmente a vaga sensação de que foi por sua boa vontade).

4 Assumiram que um acordo é um acordo (têm a sensação de que “com o grupo não se
brinca”), e normalmente registram por escrito a natureza das decisões tomadas.

5 Têm a sensação de que, ao operar como grupo, aprendem a parar para pensar, a super-
visionar o que estão fazendo e podem avaliar o que programaram.

6 Têm a sensação de que o grupo é sua melhor oportunidade para avançar, criar instrumentos,
interpretar uma realidade inevitavelmente ambígua e com muitas exigências ao mesmo tempo,
resolver problemas que surgem. Em suma, têm a sensação de que falar em nome de um nós e
de um modo de funcionar ajuda-os a situar-se e a responder a todas as múltiplas demandas que
recebem.

7 Têm a sensação de que o grupo de trabalho é como um “laboratório” ou um campo de
provas onde se aprende a criar relações profissionais, a atribuir responsabilidades e a
responder por elas; a respeitar a responsabilidade assumida por cada um; a esclarecer os
conflitos, a tomar decisões. E que é precisamente essa experiência que devem transferir
aos seus trabalhos de assessoramento com pais, professores, alunos e diretores.
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Nos Gráficos 1.2 e 1.3, apresentam-se os resultados dessa comparação, seguindo
a mesma lógica exposta em páginas anteriores, quando detalhamos a metodologia
aplicada no Estudo 1, para analisar nossa própria prática como assessores (e, recorde-
se, para comprovar como estava longe do que esperávamos!). Ou seja, analisamos
quais os componentes se tornavam públicos2 entre os que constituíam o processo de
assessoramento (Gráfico 1.2) e quem era responsável por eles (Gráfico 1.3).

Gráfico 1.2 Percentagem de casos em que se torna público cada um dos componentes do

processo de resolução de problemas.
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No que se refere à publicidade do processo (Gráfico 1.2), é preciso destacar que
em nenhum dos momentos da observação as sessões foram inteiramente públicas. Em
particular, elementos tão importantes como a definição dos problemas tratados e das
metas perseguidas estavam ausentes em pelo menos metade dos casos que se abor-
daram. Além disso, as ocasiões nas quais as orientadoras atenderam a pessoa (mos-
travam que estavam ouvindo seu interlocutor, compreendendo-o ou avaliando-o)
também são poucas: inclusive no segundo momento da observação, claramente

Gráfico 1.3 Nível de participação dos assessorados assumido em cada um dos componentes
em uma escala de 1 a 100.
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melhor que o primeiro nesse aspecto, não vão além de 18% das ocasiões. Finalmente,
convém destacar que, embora essas limitações não tenham sido resolvidas com as
mudanças que as orientadoras conseguiram incorporar, houve avanços significativos
(os que foram indicados na parte inferior do gráfico: * p < 0,05, ** p < 0,01) até uma
maior publicidade (por exemplo, no segundo momento de observação, as sessões da
segunda orientadora incluíram mais definições da meta) e atenção da pessoa.

Quanto à análise da responsabilidade, o nível de participação dos professores,
em termos gerais, foi médio: ainda que nos dois momentos da observação e nas ses-
sões de ambas orientadoras os professores tenham assumido maior responsabilidade
na definição dos problemas e, na supervisão, sua responsabilidade na busca de solu-
ções foi muito limitada. O que chama mais a atenção é que não houve mudanças
significativas na direção esperada; a participação dos professores não foi maior no
segundo momento da observação. Se esses são os resultados das mudanças (tanto os
alcançados nos cursos de formação dirigidos pelo primeiro de nós, enquanto aqueles
obtidos no trabalho de García, 2003), não podemos pensar apenas em possíveis solu-
ções, mas, além disso, em algo muito mais importante: nas próprias suposições iniciais
que sustentam o modelo e da formação, como tentaremos mostrar no último item
deste trabalho.

CONSEQÜÊNCIAS

Fomos sugerindo ao longo destas páginas alguns comentários e resultados
cujo valor depende da correta resolução das quatro questões seguintes:

1. Que se tenha definido adequadamente a noção de colaboração e de asses-
soramento colaborativo (como se procurou fazer na primeira parte deste
capítulo).

2. Que os indicadores específicos do que significa realmente colaborar (os
que foram adotados na análise do Caso 1 e no Estudo 1) estejam verda-
deiramente justificados.

3. Que as dificuldades identificadas reflitam realmente a atividade desses
profissionais (Estudo 2).

4. Que as mudanças no trabalho profissional realmente impliquem a supe-
ração dos obstáculos apontados e, conseqüentemente, sejam mais limita-
das que o esperado (Estudo 3).

É óbvio que, o valor de cada uma dessas formulações depende do êxito obtido
no enfrentamento dos anteriores. Se toda a linha de raciocínio seguido estivesse
correta (ou na medida em que estivesse), seria justificado propor esse conjunto de
reflexões sobre a formação, a metodologia e a pesquisa educacional.

Sobre a formação

Tememos que a ênfase dada aos problemas possa levar a crer que asses-
sorar é simplesmente impossível, assim como a formação não é produtiva o su-
ficiente, razão pela qual queremos deixar claro, ao iniciar este item, que nossa
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formulação é o oposto disso, pois, de fato, estamos envolvidos em numerosos
projetos de formação. Apenas acreditamos que é preciso conhecer os problemas
para poder resolvê-los. Além disso, consideramos que conhecer a existência das
ameaças e os obstáculos aqui descritos têm um duplo valor. Por um lado, os obs-
táculos são “balizas” no caminho, indicadores (quando surgem) de que se está
avançando, de que se estão produzindo ou tentando certas mudanças. Por outro
lado, assumir que teremos de enfrentar determinados obstáculos evitará que
surja o desânimo próprio dos projetos em que eles não são esperados, mas –
logicamente – aparecem.

Dito isso, vale assinalar alguns aspectos para situar de maneira correta o
problema da formação.

Desenvolvimento profissional e consenso social

A primeira reflexão é que o crescimento profissional não pode depender ape-
nas de uma resposta individual (de cada assessor) aos problemas aqui apontados:
queremos ressaltar que o grau de sofisticação e complexidade que isso exigiria
ultrapassa qualquer projeto de formação imaginável. Conseqüentemente, é impe-
rioso ampliar o consenso social e institucional sobre a atenção à diversidade e
sobre os valores básicos que devem orientar a ação educacional. A razão, como se
tentou argumentar insistentemente, é que sem controle não pode haver assessora-
mento. Naturalmente, parte do trabalho dos orientadores é fomentar um maior
consenso e organização dentro das escolas para elevar o grau de controle exis-
tente; um trabalho que, se está pouco presente nestas páginas, deve-se tão só a
que, gostemos ou não, foi impossível registrá-la nos dois estudos empíricos (des-
critivos) em que nos baseamos (mesmo quando os assessores estudados tinham
muita consciência desse tipo de questões). Entretanto, é difícil imaginar que os
passos nessa direção pudessem ser mais acessíveis do que nos trabalhos face a face
aqui estudados (mas isso é uma questão a que a pesquisa deverá responder). Por
esse motivo, talvez fosse mais razoável apostar em uma “pressão de fora” que
tornasse o mais viável possível tanto o trabalho institucional quanto o trabalho
face a face dos orientadores – ambos igualmente necessários.

Múltiplos caminhos

Dado que a origem das ameaças e dos obstáculos que julgamos ter identi-
ficado são de naturezas muito diversas, as respostas também devem ser dife-
rentes; e, muito provavelmente, as mudanças em uma direção afetarão as demais
dimensões. Por exemplo, um aumento de consenso e organização (controle) di-
minuirá de forma significativa o número e a intensidade das divergências, além de
implicar uma redução das necessidades de formação profissional.

A conseqüência prática dessa idéia é que deve haver inúmeras maneiras
de resolver essa tensão, muitas das quais não podem ser antecipadas teorica-
mente e, portanto, devem ser estudadas e documentadas de maneira empírica
em novos estudos.
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Rotinas, protocolos... e autoconsciência

Seja qual for o equilíbrio alcançado entre as mudanças institucionais e o
crescimento profissional individual dos assessores, o certo é que eles devem
contar com uma formação mais intensiva do que lhes foi possível proporcionar
até agora. Uma formação deve ter presumivelmente uma condução muito varia-
da. Antes de tudo, parece vital favorecer uma revisão profunda de algumas
crenças (ver, nesse sentido, o que foi dito sobre a hiper-responsabilidade, as
desconfianças ou o uso injusto das teorias, a distinção entre poder e autoridade,
entre traços e situações...), mas deve incluir igualmente o domínio de um gran-
de número de técnicas (por exemplo, entrevista) e de protocolos de atuação nos
quais devem ser formados com rigor. Pode parecer paradoxal, mas, para que os
assessores possam transitar por essas complexas3 relações aqui estudadas, cujo
resultado final é indeterminável, na medida em que está aberto à influência dos
pensamentos e das ações dos demais, eles precisam contar com todo o arsenal
de procedimentos “deterministas”, da mesma maneira que, para poder pensar
no que lê, a pessoa não precisa pensar para ler.

Não deixa de chamar a atenção o desequilíbrio existente entre a enorme
atenção que se costuma dar aos processos de alto nível (refletir sobre a própria
ação, abordar os problemas de várias perspectivas) e a escassa repercussão que
têm os problemas ligados às “técnicas profissionais”. Falamos com entusiasmo da
empatia, mas parece que nos dá trabalho identificar os recursos que permitiram a
um assessor ser empático justamente quando é mais difícil ser, por exemplo,
diante de uma demanda perversa, imprópria ou de baixo nível.

Nestas páginas, falamos mais da razão pela qual é difícil ser empático, e
agora remetemos o leitor a outros trabalhos em que propusemos alguns protocolos
que podem facilitar o assessoramento, tanto no trabalho face a face com profes-
sores quanto naquele com a instituição (Sánchez, 2002; Sánchez e Ochoa de Alda,
1995). Obviamente, sem tomar consciência das ameaças que pairam sobre o
desenvolvimento de um processo de colaboração (hiper-responsabilidade, des-
confianças, etc.), as técnicas podem ser pouco viáveis,4 mas sem essas técnicas a
tomada de consciência pode nos arrastar a uma aventura racionalista tão exte-
nuante quanto improdutiva. Portanto, um novo equilíbrio!

Dentro/fora

Parece necessário colocarmos a possibilidade de reconsiderar as vantagens
e inconvenientes de que os assessores façam parte das escolas. Em todo o caso,
deve-se ter claro que quanto mais dentro eles estiverem, maiores competências
profissionais precisarão ter, o que nos leva mais uma vez ao ponto anterior.
Conseqüentemente, se levássemos em conta apenas fenômenos como aquele que
chamamos de desconfianças, teríamos de ser a favor do assessoramento mais
externo possível.
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SOBRE A METODOLOGIA

Perguntar e observar

Os dados apresentados mostram que pode ser muito discutível utilizar recur-
sos metodológicos baseados na autoconsciência para captar justamente o que não
é consciente. Do mesmo modo, sugerem que algumas propostas incorporadas à
fórmula da pesquisa-ação podem ser pouco realistas, como fica evidente em um
exame das Tabelas 1.2 e 1.3.

Em termos mais concretos, se partimos de uma definição de colaboração
como a utilizada aqui, torna-se obrigatório empreender seu estudo por meio da
observação direta feita pelos assessores, único modo de constatar e compreender
suas ações. Do contrário, isto é, se nos baseamos unicamente no que nos dizem,
podemos chegar a conclusões equivocadas. Como revela o Estudo 1, não era por
acaso nossa intenção de chegar a acordos compartilhados com as professoras
sobre as razões da não-compreensão de seus alunos? Pois bem, uma análise do que
fizemos realmente nos levou a ter de admitir o quanto estávamos longe de nossa
retórica (recorde-se o que foi mostrado na Figura 1.1).

Essa reflexão não é gratuita, pois, dependendo da opção metodológica escolhi-
da, as conclusões que se tiram podem ser muito diversas (inclusive contraditórias).
Assim, ao analisarmos o trabalho das duas orientadoras que participaram do
trabalho de García (2003), utilizando as dimensões de análise e os indicadores
projetados por De la Oliva (2002; De la Oliva, Martín e Vélaz de Medrano, Capítulo
2), concluímos que as duas orientadoras poderiam ser consideradas “colaborativas”
ou atentas ao modelo educacional, justamente o contrário do que se revela nos
Gráficos 1.2 e 1.3 (para maiores detalhes, García, 2003). Diante de resultados tão
díspares, é o caso de perguntar se estamos falando do mesmo objeto de estudo. Por
exemplo, se atentamos às dimensões e indicadores de análise oferecidos por De la
Oliva, colaborar parece ser: reunir-se com a diretoria e os professores periodica-
mente, elaborar documentos de trabalho que antecipem determinadas atuações na
escola, trabalhar para o enriquecimento da instituição em seu conjunto... Ao contrá-
rio, nestas páginas, colaborar é trabalhar em conjunto na resolução de um proble-
ma, buscar conjuntamente uma resposta possível...

De todo o modo, consideramos que o uso de pesquisas, entrevistas e documen-
tos (De la Oliva, Martín e Vélaz de Medrano, Capítulo 2; Martín e colaboradores,
Capítulo 3; Luque, Capítulo 12) são boas ferramentas para estudar as opiniões dos
assessores ou seus projetos de trabalho, mas não podem captar o que acreditamos que
sejam os elementos mais sutis e determinantes de sua prática como assessores.5

SOBRE A PESQUISA EDUCACIONAL

Ingredientes para uma conceituação “completa”

Tendo em vista o exposto, poderíamos afirmar que a conceituação plena ou
completa do assessoramento colaborativo requer que se leve em conta não apenas o
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significado da noção em si (e já advertimos para sua evidente simplicidade teórica),
mas também as dificuldades (ameaças) que seu desenvolvimento efetivo acarreta e os
obstáculos que os interessados devem enfrentar para mudar suas práticas profissio-
nais. Por isso, se alguém nos perguntasse o que é assessorar, diríamos que seria equi-
valente a “trabalhar com os professores na resolução de seus problemas... superando
ameaças como a hiper-responsabilidade, etc.” Em outras palavras, as ameaças, os
obstáculos e os recursos para enfrentá-los devem fazer parte da definição.

Em termos um pouco mais gerais, uma proposta psicoedutiva será completa
se puder ser avalizada racional e empiricamente (como em geral acontece). E se,
além disso, considerar descritivamente tanto o que já se faz como o longo trajeto
que implicaria introduzir as mudanças que ela prevê (e que terão de ser revistas à
luz dos próprios estudos). Caso contrário, podemos fazer propostas que acabem
se mostrando inviáveis, como muitos profissionais costumam denunciar.

Primeiro “fazer” e só depois “dizer”

Uma segunda conseqüência é que seria bom se ater a esta fórmula: “Primeiro
fazer e depois dizer”. Uma das idéias recorrentes em relação ao que estamos tra-
tando é a distância entre o que se diz e o que se faz. Essa distância poderia parecer
equivalente à que geralmente separa a teoria da prática, mas, na realidade, estamos
falando agora daquela que está no coração dos próprios “teóricos”. Eles também
podem revelar uma grande dissociação entre o que dizem e o que fazem. Então, por
que não inverter? Isto é: primeiro fazer e depois dizer ou falar do que se fez.

Para dar um exemplo, haveria a possibilidade de se argumentar (dizer) que as
ameaças identificadas se resolveriam se os assessores trabalhassem a partir de uma
perspectiva institucional. De fato, alguns assessores de assessores – vamos chamá-los
assim – costumam apontar nessa direção quando comentam os trabalhos aqui apre-
sentados: “Quanto às dificuldades tudo bem – nos dizem – mas não se considerou
(sic) o trabalho institucional; se o trabalho fosse mais institucional, essas dificuldades
desapareceriam”. E aqui não podemos deixar de advertir que esse tipo de pensa-
mento, tão recorrente, no qual não apenas se confunde o prescritivo (o que deve ser)
e o descritivo (o que é), como também se permite uma licença que, se estas páginas
tiveram algum êxito, acabará sendo pouco aceitável: faz-se uma proposta sem cali-
brar as transformações (e os problemas!) que encerra em si mesma. Além disso,
embora seja uma questão empírica, que deve ser elucidada a partir da pesquisa, é no
mínimo imprudente propor a alguém que tem dificuldades para criar compreensões
conjuntas com um professor concreto que as crie com a instituição em seu conjunto.
Você tem dificuldades para enfrentar “seus” problemas? Não se preocupe: enfrente
um problema muito maior!6 Efetivamente, e uma vez mais: as teorias (nesse caso, o
argumento de que é preciso adotar uma perspectiva de trabalho institucional e não
individual) podem ser injustas, agora com os próprios assessores.

Uma visão naturalista da pesquisa educacional

Uma terceira idéia geral que está na base de tudo que expusemos até agora
poderia ser expressada com este lema: “Compreender antes de transformar”. Isto
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significa que o papel principal do conhecimento acadêmico é ajudar a compreen-
der o mundo tal como ele é, do modo como costuma fazer um naturalista quando
estuda os fenômenos que lhe interessam. Essas compreensões devem servir para
transformar o mundo, mas não têm necessariamente uma repercussão imediata,
nem direta, sobre a vida das salas de aula ou das escolas.

Nesse sentido, existe algo na atividade dos assessores que pode esclarecer
nossa própria posição como pesquisadores: assim como eles, não atuamos nem
decidimos, mas podemos observar os efeitos do comportamento e das decisões
dos outros. Isso nos permite adotar um ponto de vista sobre a sala de aula que tem
um extraordinário valor potencial, mas também um risco enorme: o de sermos
injustos buscando precipitadamente um mundo mais racional e valioso do que
aquele que nos é dado a contemplar. Porque, como ocorria às professoras do pri-
meiro caso que analisamos, o difícil não é imaginar mundos melhores, mas, sim,
sustentar uma dupla e exigente comparação com esses mundos reais e virtuais nos
quais estamos condenados a nos mover. É o que aquele assessor insistia para que
as professoras fizessem; e é o que, em justa reciprocidade, deveríamos pedir ao
pensamento acadêmico.

Entretanto, caberia uma pergunta que tem mais qualidade: o que fazem os
professores nas salas de aula ou o que fazem aqueles que “estudam” a atividade
desses professores? Nosso pequeno mundo está se enchendo de figuras que cum-
prem funções de intermediação (assessores psicopedagógicos, assessores curricu-
lares, educadores sociais, etc.), e isso é bom, mas acreditamos que seu papel deve
ser revisto em profundidade com a mesma rapidez com que aumenta sua presença
nas escolas. É este, e não outro, o sentido último destas páginas.

NOTAS

1 Obviamente, não se poderia esperar que as professoras tivessem mudado suas crenças a

respeito do avanço do aluno. Só é possível dizer que o contexto comunicativo criado pelo

desdobramento das ajudas do assessor auxiliou-as a pensar e a se expressar de uma ma-

neira diferente, pelo menos nessas circunstâncias. Contudo, essa mudança momentânea

pode estabelecer um compromisso entre as professoras e o assessor, que sirva de ancoragem

e de referencial em encontros futuros, possibilitando, assim, que, com o tempo, o que

inicialmente era uma mudança circunstancial dê lugar a mudanças mais duradouras e

profundas. Note-se que, na realidade, isto nada mais é que a encarnação do princípio de

zona de desenvolvimento proximal (ZPD), com base no qual admite-se que o avanço expe-

rimentado por alguém em uma atividade concreta quando se oferecem determinadas

ajudas seria inviável sem a presença dessa ajuda, circunstância que não invalida – muito

pelo contrário! – o potencial que essa situação encerra para a aprendizagem.

2 Ao analisar os componentes que se tornavam públicos, levamos em conta, além da-

queles que conformam o processo de assessoramento entendido como um ato de

resolução de problemas (definição do problema, definição da meta, busca de soluções e

supervisão), o que chamamos de atenção à pessoa, categoria que inclui aquelas ocasiões

em que, durante a análise de algum problema, as orientadoras ofereciam aos profes-

sores sinais de escuta, compreensão e/ou avaliação. A inclusão desse componente é
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deduzida do argumento de que assessorar é um ato comunicativo em que, como tal,

juntamente com a informação que os professores oferecem, afloram significados emo-

cionais (Watzlawick, Beavin e Jackson, 1983), que serão mais ou menos intensos na

medida em que se comprometa a atuação profissional e a identidade dos envolvidos.

Por tudo isso, parece conveniente que, ao mesmo tempo em que se avança na definição

e na solução dos problemas da escola, preste-se atenção à pessoa com quem se está

trabalhando (Caplan e Caplan, 1997).

3 Complexas no sentido indicado por Isabel Solé (Capítulo 15).

4 Não tínhamos muita consciência disso em nosso primeiro trabalho (Sánchez e Ochoa de

Alda, 1995).

5 Compare, por exemplo, as dificuldades para assessorar agrupadas na Tabela 1.3 com

aquelas que informaram em um questionário os assessores que participaram do estudo

de Luque (Capítulo 12): sobrecarga de trabalho, pouco apoio da Administração, falta

de formação, etc. A natureza dessas dificuldades e sua discrepância com aquelas que

identificamos nos obriga a rever quais são os instrumentos de pesquisa mais adequados

para os diferentes objetivos.

6 Este comentário pode ser relacionado com outro de Ignacio Pozo quando adverte que a

solução para um determinado problema costuma nos colocar diante de um outro mais

amplo ou complexo (Pozo, 2001b), no que estamos de acordo. Mas, uma coisa é che-

garmos a uma visão mais ampla da realidade no processo de resolução de um deter-

minado problema e outra coisa, muito diferente, é nos propormos como solução para

um problema simples o que de fato é um outro problema mais complexo: um professor

queixa-se de que um de seus alunos “não o acompanha”, e então lhe dizemos para rever

se o que está ensinando é significativo; um professor-tutor tem reparos a fazer quanto

à sua coordenação com um professor de apoio, e nos ocorre que é necessário que os

professores de um ciclo elaborem um projeto comum. Naturalmente, com o tempo essas

medidas podem ser vistas como solução para o problema inicial, mas dificilmente

podem ser a resposta imediata e, por isso, não devem ser apresentadas quando não se

está disposto a “escutar” os problemas que em si mesmas engendram.




