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Esta comunicação baseia–se no trabalho pedagógico desenvolvido na EMEF “Júlio 
de Mesquita Filho“, de Campinas, na qual ocupo o lugar de orientadora pedagógica 
desde 2002, e que também é locus da pesquisa de mestrado que realizo da 
Faculdade de Educação da UNICAMP. Desde que assumi minhas funções, observei 
que a definição dos tempos e espaços escolares era constituída somente em meio 
às urgências desencadeadas pelas necessidades diárias do cotidiano escolar e das 
demandas externas. Situação que, além de gerar isolamentos entre os próprios 
docentes, contribuía para uma descontinuidade no trabalho pedagógico. Partindo do 
pressuposto de que aprendizagem acontece através da interação e da troca de 
experiências, e passando a encarar o cotidiano escolar por meio de suas 
potencialidades, uma outra organização dos tempos e espaços escolares foi 
tomando o lugar da estrutura escolar da urgência. A intencionalidade pedagógica 
na definição dos rumos da escola com vistas ao trabalho coletivo e à valorização 
dos saberes docentes produzidos por meio de experiências pessoais e profissionais 
modificou a organização da escola. As reuniões semanais de Trabalho Docente 
Coletivo desencadearam muitas leituras, trocas de informações e de saberes. Esse 
trabalho de formação centrada na escola e pautado no trabalho docente coletivo 
tem gerado mudanças: as reuniões semanais de Trabalho Docente têm como 
objetivo a discussão do cotidiano com vistas à formação profissional; as reuniões 
de conselho de classe têm a finalidade de analisar os percursos de aprendizagem 
de cada aluno e possibilitar sua continuidade. Em sala de aula, os professores se 
voltam para o desenvolvimento de atividades que sejam desafiadoras e possíveis 
para cada um dos alunos. Tentamos olhar para o que cada aluno sabe e precisa 
saber para continuar avançando em seus processos de aprendizagens. Enfim, uma 
outra escola, organizada por meio do trabalho coletivo e da formação centrada na 
escola. 
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Quem aprende na escola? Sem muito refletir sobre o assunto ou utilizando-se de 
conhecimentos e experiências sociais, qualquer pessoa rapidamente responderia 
que quem aprende na escola são os alunos. De fato, o lugar ocupado pela escola na 
sociedade é ainda o de lidar com os conhecimentos acumulados ao longo dos 
tempos pela humanidade. A escola tem o papel de ensinar aos alunos. Alunos são 
matriculados com a expectativa de aprender. 

Compartilho com Vygotsky (1994; 1998) a ideia de que a aprendizagem é um 
fenômeno social e que acontece por meio da interação com o outro. Vygotsky tem 
como objeto de estudo as funções psicológicas superiores. Estas são típicas da 
espécie humana e são fruto de um processo de desenvolvimento que necessita da 
interação do sujeito com o meio físico e social em que vive. O homem nasce com a 
capacidade biológica de sentir, falar, pensar, se movimentar, mas a qualidade 
dessas habilidades depende de cultura da qual faz parte, pois as funções 
psicológicas superiores se formam na relação com os demais seres humanos e o 
mundo. O homem se transforma de ser biológico para sócio histórico a partir das 
interações com o outro.  



Vygotsky considera que o conhecimento é socialmente construído nas relações 
humanas. Conhecimento é sempre intermediado. É na interação homem/mundo 
que o ser humano assimila a cultura, atribui significados às suas ações, torna-se 
capaz de transformar e, sobretudo, aprender e se desenvolver.  

Vygotsky revela que o ser humano se desenvolve num processo contínuo de 
sucessivas aprendizagens e desenvolvimento, e reafirma o fundamental papel da 
interação com o outro, a cultura, o mundo. Sem interação com o outro, nenhuma 
aprendizagem ocorre. Nenhum desenvolvimento se efetua. 

Partindo dessa perspectiva, retomo a questão: seriam apenas os alunos a aprender 
na escola? E os professores, também aprendem enquanto ensinam? Digo que sim. 
Professores e alunos aprendem na escola, aprendem na interação com o outro, 
assim como diz Vygotsky. 

Minha experiência profissional se constitui na crença de que todos aprendem na 
relação. Essa crença faz com que os rumos do trabalho que desenvolvo estejam 
voltados para o coletivo e a qualidade das relações que se constituem no espaço 
escolar. 

Há aproximadamente sete anos, ocupo o lugar de orientadora pedagógica na EMEF 
"Júlio de Mesquita Filho", localizada na região Sul de Campinas. Atualmente é 
constituída por equipes gestora e docente completas - fator imprescindível para a 
realização de qualquer trabalho que se diga de qualidade - e por aproximadamente 
500 alunos. Atende a alunos de 1º a 9º anos. 

Assim como as demais escolas municipais, desenvolve seu trabalho em quatro 
ciclos - 1º ciclo: 1º a 3º anos; 2º ciclo: 4º e 5º anos; 3º ciclo: 6º e 7º anos; e 4º 
ciclo: 8º e 9º anos - e através de avaliações trimestrais, sendo três trimestres em 
um ano letivo. 

Defendo a ideia de que a escola é espaço privilegiado de aprendizagem de todos os 
que dela fazem parte. É lugar de aprendizagem e formação. Formação é palavra 
importante quando se pensa em escola e nas funções do orientador pedagógico. 

Segundo o capítulo II, artigo 59 do Regimento Comum das Escolas Municipais de 
Ensino Fundamental de Campinas (1999) são atribuições do orientador pedagógico: 

I- participar da implementação, execução e avaliação do plano escolar, juntamente 
com a equipe escolar e Conselho de Escola; II- propor, juntamente com a equipe 
escolar, medidas que visem diminuir a retenção e a evasão; III- estimular as 
relações entre a comunidade e a escola; IV- refletir com os professores como se 
processa a aquisição do conhecimento pelo aluno; V- assessorar o professor na 
construção de metodologias de ensino, da dinâmica de classe, da construção de 
materiais didático-pedagógicos e do processo de avaliação; VI- buscar 
continuamente o assessoramento dos Coordenadores Pedagógicos e dos 
Supervisores de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, tendo sempre 
presentes os objetivos da escola e as diretrizes da Secretaria Municipal de 
Educação; VII- coordenar as atividades ligadas à utilização dos recursos e projetos. 

Apesar da palavra formação não ser mencionada literalmente no texto do 
Regimento Escolar, menções são feitas a ela quando há a referência de que as 
atribuições do orientador se constituem no assessoramento do professor em seu 
fazer e ao refletir junto a ele sobre como se processa a aprendizagem. Este fato 
revela que, necessariamente, o orientador pedagógico tem responsabilidade acerca 
da formação dos professores que acontece no interior da escola. 



Nessa perspectiva, Paulo Freire nos ensina que a escola é fundamentalmente lugar 
de formação, pois, para ele,  

quem forma, se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e se 
forma ao ser formado. É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, 
conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma 
a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem decência, as duas se 
explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à 
condição de objeto, um do outro. Quem ensina, aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender (Freire, 1996:25).  

Portanto, professores, alunos e também o orientador pedagógico aprendem ao 
ensinar e ensinam ao aprender. 

Cunha (2006) diz que ao longo de anos, na recente história da educação brasileira, 
o coordenador (ou orientador, como é chamado na Prefeitura Municipal de 
Campinas) assumiu a responsabilidade por supervisionar e controlar o trabalho dos 
professores na escola. Essa responsabilidade modificou-se com o passar dos anos 
e, atualmente, a principal função do coordenador pedagógico é "promover a 
formação continuada dos professores no interior da escola. A coordenadora 
pedagógica é convocada a assumir sua tarefa de formadora de professores e a 
escola passa a constituir-se como cenário para as mudanças necessárias para a 
educação" (p. 35). 

Vasconcellos também contribui neste sentido dizendo que o coordenador "deve ser 
questionador, desequilibrador e provocador, animando e disponibilizando subsídios 
que permitam o crescimento do grupo; tem, portanto, um papel importante na 
formação dos educadores" (2006: 89). Dessa forma, cabe ao orientador pedagógico 
desenvolver seu trabalho de maneira a considerar a importância do coletivo e da 
cooperação entre os docentes na escola, em busca de atingir objetivos comuns, 
gerar novas aprendizagens e possibilidades de formação. 

Formação neste texto é entendida no sentido dado por Placco e Silva (2000:26-
27): 

é um processo complexo e multideterminado, que ganha materialidade em 
múltiplos espaços/atividades, não se restringindo a cursos e/ou treinamentos, e 
que favorece a apropriação de conhecimentos, estimula a busca de outros saberes 
e introduz uma fecunda inquietação contínua com o já conhecido, motivando viver 
a docência em toda a sua imponderabilidade, surpresa, criação e dialética com o 
novo.  

Formação que é processual, contínua e que pode e deve ser enriquecida dentro da 
escola. 

Rui Canário defende a idéia de que o professor aprende sua profissão na escola. Ele 
acredita que: 

a otimização do potencial formador dos contextos de trabalho, passa, em termos de 
formação, pela criação de dispositivos e dinâmicas formadores que propiciem que 
as experiências vividas no cotidiano profissional transformem-se em aprendizagens, 
a partir de um processo de autoformação, marcado pela reflexão e a pesquisa, em 
níveis individual e coletivo. É esta articulação entre novos modos de organizar o 
trabalho e novos modos de organizar a formação (centrada no contexto 
organizacional) que facilita e torna possível a produção simultânea de mudanças 



individuais e coletivas. Os indivíduos mudam, mudando o próprio contexto em que 
trabalham (2006, p. 74). 

Se o orientador tem suas atribuições voltadas para o desenvolvimento pedagógico 
e para a formação continuada do professor, é fundamental que realize seu trabalho 
com vistas à aprendizagem de alunos, professores e também de si próprio. 
Fundamental que desenvolva seu trabalho de maneira a tornar o cotidiano escolar 
investigável e, por meio de troca de saberes e experiências entre docentes e 
especialistas, gerar aprendizagens significativas, formativas, de desenvolvimento 
pessoal e profissional, que podem modificar a escola. Pesquisar o cotidiano escolar, 
fazendo parte dele, é ter possibilidade de narrar experiência única, vivida num 
tempo-espaço por determinados sujeitos que compartilham de mesma experiência. 
A pesquisa no/do/com o cotidiano 

é valorizada por aprofundar a compreensão da complexidade da realidade escolar, 
abrindo possibilidades de processos de intervenção. Propõe a prática "como locus

Com a pesquisa no/do/com o cotidiano é possível encontrar 

 
de teoria em movimento", justificando-a como critério de verdade que convalida a 
teoria (Prado; Cunha, 2007:33). 

os traços de uma lógica de produção de ações de sujeitos reais, atores e autores de 
suas vidas, irredutível à lógica estrutural, porque plural e diferenciada, é para esse 
tipo de pesquisa, a ação fundamental (Oliveira, 2001:43). 

É no cotidiano que a escola acontece com toda sua intensidade, veracidade e 
complexidade. 

Como aluna do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da 
UNICAMP, orientadora pedagógica e, em defesa da qualidade da escola pública 
como espaço privilegiado também de aprendizagem dos seus profissionais, defendo 
a escola como rico espaço de formação continuada. Defendo a formação centrada 
na escola e assumo essa responsabilidade como parte importante do trabalho e da 
pesquisa que desenvolvo. Por isso, digo que é fundamental fugir da escola que se 
constitui somente em meio a urgências. Há que se dizer que a urgência é parte 
constituinte do cotidiano escolar e não há meios de ignorá-la por completo, pois 
não se podem prever todos os acontecimentos diários, mas há que se ter clareza de 
que se a urgência tomar conta de todo o tempo de trabalho do orientador 
pedagógico na escola - e isso acontece com muita facilidade - não será possível 
delinear um trabalho pedagógico comum e contínuo. 

Há que se buscar tempo, mesmo que seja em meio à urgência, para planejar o 
trabalho pedagógico e desenvolver estratégias e ações práticas para que se atinjam 
os objetivos pedagógicos desejados. Sem clareza de seus objetivos, o orientador 
acaba por contribuir para a burocratização de seu trabalho e acaba por se encontrar 
preso a um emaranhado de tarefas sem fim. De responsável pela organização 
pedagógica da escola, torna-se tarefeiro: elaborador de bilhetes para diversos fins, 
atendente de telefone, servente, entregador de materiais, operador de fax e 
responsável por tantos outros afazeres sem fim. 

Se não privilegiar o pedagógico, que é de sua responsabilidade, a direção não o 
fará. Não digo com isso que a direção da escola não deva se envolver com o 
pedagógico. Muito pelo contrário. É com uma equipe gestora completa e 
direcionada ao trabalho pedagógico que a escola traça seus rumos com vistas à 
melhor qualidade no trabalho desenvolvido. Mas digo que, na definição dos papéis 
dos profissionais que atuam na escola, é de responsabilidade do orientador a 



função pedagógica e ele necessita utilizar seu tempo de trabalho com vistas a 
atingir esse fim. 

Desde que assumi minhas funções na escola, observei que a definição dos tempos e 
espaços escolares era constituída somente em meio às urgências desencadeadas 
pelas necessidades diárias do cotidiano escolar e das demandas externas. Situação 
encontrada que, além de gerar isolamentos entre os próprios docentes, contribuía 
para uma descontinuidade no trabalho pedagógico. Não havia um projeto 
pedagógico comum. Cada professor desenvolvia seu trabalho em sua sala de aula. 
Não havia trocas. A intencionalidade pedagógica na definição dos rumos da escola 
com vistas ao trabalho coletivo e à valorização dos saberes docentes produzidos 
por meio de experiências pessoais e profissionais tem contribuído para gerar 
modificações organização da escola. 

Nilda Alves nos ajudou a escolher um caminho para o desenvolvimento do trabalho 
na escola quando nos conscientizamos de que 

só é possível analisar e começar a entender o cotidiano escolar em suas lógicas, 
através de um grande mergulho na realidade cotidiana da escola... É preciso 
questionar e "entender"... Para apreender a "realidade" da vida cotidiana, em 
qualquer dos espaços/tempos

Questionamos, analisamos e entendemos que escola não se faz de isolamentos. 
Escola se faz da/na coletividade, "é na discussão coletiva, enquanto exercício 
democrático, na qual a dúvida e a surpresa predominam sobre o triunfalismo 
discursivo, que se dá a tessitura do conhecimento" (Manhães, 2001:72). Ao 
privilegiar o encontro com o outro na organização do trabalho pedagógico da 
escola, espaços e tempos escolares antes constituídos pelo isolamento físico e 
ideológico tornaram-se espaços de trocas de saberes.  

 em que ela se dá, é preciso estar atenta a tudo o que 
nela se passa, se acredita, se repete, se cria e se inova, ou não. (2001:19-20) 

Aos poucos, as reuniões que aconteciam semanalmente - nomeadas TDC (Trabalho 
Docente Coletivo), realizadas em uma hora e quarenta minutos, com a participação 
obrigatória de todos os professores por fazer parte de sua jornada semanal - foram 
se constituindo em momento de leitura, de troca de informações e de saberes, com 
o objetivo de gerar discussões do trabalho cotidiano, com vistas à formação 
profissional e desenvolvimento de projeto pedagógico comum. 

Professores começaram a mostrar - e a SE mostrar - seu pensar, seu fazer, sua 
organização cotidiana do trabalho pedagógico realizado, expondo seus acertos, 
suas dificuldades, seus medos, suas humanidades, seu SER professor. 

Das queixas, dúvidas, necessidades, incertezas dos professores, fomos juntos - 
orientadora pedagógica e docentes - em busca de respostas, embasamento teórico 
específico, discussões, apresentação de saberes, definições em conjunto.  

Transformamos espaços individuais da escola em coletivos: os horários de TDI 
(Trabalho Docente Individual), que atualmente acontecem em uma hora-aula por 
semana, passaram a ser organizados de maneira que os professores de mesmo ano 
do ciclo pudessem realizá-lo conjuntamente, com o objetivo de analisar e discutir 
os saberes de cada aluno e de propor atividades, intervenções pedagógicas que 
viessem ao encontro dos conhecimentos de cada aluno na tentativa de gerar novas 
aprendizagens. 

Analisamos todos os momentos de trabalho do professor e reorganizamos os 
horários de cada um de maneira a viabilizar o encontro entre docentes e, a partir 



daí, gerar possibilidade real e concreta para as trocas de saberes, aprendizagens e 
o desenvolvimento de trabalho coletivo. 

O trabalho passou a ser desenvolvido partindo do princípio de que a aprendizagem 
é um processo e que está diretamente relacionada às experiências vividas pelos 
alunos e também professores. 

Todas as ações pedagógicas da escola são planejadas em TDC, colocadas em 
prática e avaliadas logo em seguida. Há um constante planejar e replanejar 
coletivamente da ação, com o objetivo de sempre buscar maior qualidade. 

A partir dos estudos realizados pela equipe escolar docente foi possível definir 
estratégias que necessariamente precisam ocorrer nas salas de aula com frequência 
e continuidade. A leitura ocupa lugar privilegiado. Diariamente, há um momento 
separado para leitura, que pode ser de diferentes gêneros e ter relação ou não com 
os temas trabalhados. A escola tem um bom acervo literário na biblioteca, além de 
assinar jornal de veiculação na cidade. As dinâmicas de leitura variam: ora 
professor lê, ora aluno. A organização é atrelada ao trabalho desenvolvido por cada 
turma. Paralelamente à importância da leitura, existe a importância da escrita. 
Semanalmente, alunos registram suas aprendizagens em forma de texto, que 
também pode ser de diferentes gêneros conforme o planejamento.  

Com a sistematização dessas duas estratégias, muito melhorou a qualidade da 
leitura e dos textos escritos pelos alunos. Além disso, a equipe tem se debruçado a 
olhar o caminhar de cada aluno, suas necessidades e desafios, trabalhando por 
meio de projetos temáticos e atividades diversificadas de acordo com a situação de 
aprendizagem de cada aluno/grupo de alunos. 

Nesse processo, várias dinâmicas têm sido desenvolvidas: trabalho individual, em 
duplas, em grupos produtivos, com trocas de alunos por turma, leitura de uma 
turma para outra turma de ano anterior, de forma a explorar várias linguagens: 
literária, artística, plástica, lúdica, científica. 

Outro tempo privilegiado de formação e aprendizagem na escola são os momentos 
de reunião de conselho de classe. Dela participam todos os professores por 
segmento, orientador pedagógico, direção, professora de educação especial e 
professora do Projeto Letramento e Cidadania - projeto exclusivo da EMEF, 
desenvolvido em parceria com a FUMEC - Fundação para a Educação Comunitária -, 
com o objetivo principal de "garantir a inclusão dos alunos no processo educativo, 
independente de suas dificuldades ou necessidades específicas, através da 
significação de conceitos e conhecimentos que fazem parte do currículo escolar" 
(Projeto Pedagógico, 2008). 

Nas reuniões de Conselho de Classe, cada professor apresenta uma ou mais 
produções textuais de seus alunos desenvolvidas ao longo do trimestre juntamente 
com uma descrição dos saberes apresentados por eles no final do trimestre. Cada 
uma das produções dos alunos é lida e analisada por todos os profissionais 
presentes na reunião, que relatam suas opiniões a respeito da descrição 
apresentada pelo professor em comparação ao texto apresentado pelo aluno. Essa 
foi maneira encontrada pela equipe docente de discutir processos de aprendizagens 
e focar a avaliação nos saberes reais apresentados pelos alunos e não se deixar 
influenciar por questões de ordem social, familiar, econômica que podem interferir 
na validade da avaliação realizada. 

O objetivo dessa troca de saberes entre professores e especialistas é gerar um 
deslocamento de visão individual do professor para um trabalho que é validado e 



reafirmado por um coletivo de professores. Dessa forma, todos os alunos são 
avaliados por todos os presentes na reunião, o que contribui para maior 
objetividade na leitura que se faz dos saberes apresentados pelos alunos e impede 
que a visão individual de cada professor prevaleça sob a visão do coletivo. 
Fortalecemos em conjunto os rumos do projeto pedagógico que queremos para a 
EMEF a cada reunião de conselho de classe. 

Partindo da leitura e análise das produções textuais dos alunos, a equipe docente 
tem clareza a respeito da situação de aprendizagem de cada um e determina os 
rumos do trabalho pedagógico a ser desenvolvido em sala de aula diariamente com 
vistas à continuidade do seu processo de aprendizagem.  

Os saberes apresentados pelos alunos ao final de cada trimestre são descritos de 
maneira minuciosa, registrados em ata e assumem o importante papel de orientar 
o professor na definição dos rumos do trabalho pedagógico a ser desenvolvido com 
cada aluno/ grupo de alunos de maneira que todos continuem aprendendo. 
Trabalho esse realizado em parceria com outros professores de mesmo ano do ciclo 
e com orientador pedagógico. 

De fato, as reuniões de conselho de classe são de extrema importância para a 
escola, inclusive para a formação dos professores e para alavancar novos temas de 
estudo. Essas reuniões revelam a preocupação da equipe docente e gestora com a 
avaliação que tem sido realizada de maneira contínua e paralela com atendimento 
individual do aluno, quando necessário. A intenção é de sempre permitir a melhoria 
da aprendizagem, dando indicativos para replanejar a ação educativa (Projeto 
Pedagógico, 2008). 

A avaliação só tem sentido quando professor e aluno buscam promover uma 
mudança qualitativa na aprendizagem, nos procedimentos e nas atitudes de ação 
pedagógica e das relações de ensino-aprendizagem. As reuniões de conselho de 
classe contribuem para essa discussão e enriquecem a formação profissional de 
docentes e especialistas. Temos aprendido a lidar com momentos individuais e 
coletivos de aprendizagem. 

A partir do exposto, com justificativas teóricas e a exemplificação do trabalho que 
vem sendo realizado na EMEF "Júlio de Mesquita Filho" e que vem sendo estudado e 
sistematizado através da pesquisa no mestrado, reafirmo que a escola é lugar de 
aprendizagem para alunos, professores e especialistas. 

Na tentativa de responder a questão que deu mote para esse texto: "Quem 
aprende na escola?", teço algumas considerações finais que me são possíveis por 
meio dos estudos que venho realizando e do trabalho que vem sendo desenvolvido 
na escola. 

Reforço que a escola é lugar de aprendizagem e formação. Aprendizagem de aluno, 
professor, orientador pedagógico, desde que haja lugar privilegiado para o encontro 
entre profissionais da educação e para trocas de experiências e saberes. Desde que 
haja lugar privilegiado para o trabalho coletivo, em parceria. Desde que o cotidiano 
seja investigado frequentemente. Desde que o orientador pedagógico defina as 
intencionalidades de seu trabalho juntamente com a equipe docente da escola e 
aprenda com eles. Desde que a escola seja vista como rico espaço de formação 
continuada de professores e profissionais. Desde que o orientador pedagógico 
assuma sua parcela de responsabilidade na formação docente e, 
consequentemente, a sua própria. 
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