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RESUMO:

Este trabalho relata a experiência de prática profissional realizada na construção do documento de referência para atuação do Pedagogo
técnico administrativo no âmbito do Instituto Federal de Sergipe. A base legal que subsidia a atuação desse profissional consta de
descrição sumária e de atividades típicas do cargo, mas não especifica para educação profissional, suscitando a necessidade de
construção de um documento para parametrizar suas atividades a partir das vivências multicampi. Utilizou-se análise documental para
o relato. Os resultados pretendem auxiliar outros profissionais na busca pela consolidação de suas práticas, além de auxiliar na
compreensão sobre o trabalho do Pedagogo nos Institutos Federais de Educação para a melhoria do processo educativo.

Palavras-chaves: Prática profissional. Atuação. Pedagogo. Instituto Federal de Educação.

RESUME:

This paper reports the experience of professional practice carried out in the construction of the reference document for the
Administrative Technical Pedagogue work within the Federal Institute of Sergipe. The legal basis that supports the work of this
professional is composed of brief description of typical activities of the position, but without any regards about professional education,
raising the need to build a document to formalize their activities based on multicampi experiences. The report was based in documental
analysis. The results aim to support other professionals in the path for consolidation of their practices, as well as help to understand the
Pedagogues work in the Federal Institutes of Education to improve the educational process.

Keywords: Professional practice. Acting. Pedagogue Federal Institute of Education.

RESUMEN:

Este documento relata sobre la experiencia de la práctica profesional llevada a cabo en la construcción del documento de referencia
para la actuación del Pedagogo Técnico Administrativo dentro del Instituto Federal de Sergipe. La base legal que subsidia la actuación
de ese profesional consiste en su descripción sumaria y actividades típicas del puesto, pero no especifica para la educación profesional,
suscitando la necesidad de construir un documento para parametrizar sus actividades en base a experiencias multicampi. Se utilizó de
análisis de documentos para el relato. Los resultados pretenden auxiliar a otros profesionales en la búsqueda de la consolidación de dos
prácticas, así como a auxiliar a comprender el trabajo del Pedagogo en los Institutos Federales de Educación para mejorar el proceso
educativo.

Palabras clave: práctica profesional. Actuación. Pedagogo. Institutos Federales de Educación

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/o_trabalho_do_pedagogo_no_instituto_federal_de_sergipe_construin.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-10,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



1. INTRODUÇÃO

O campo da pedagogia pode ser entendido como ciência da educação, constituindo-se parte do contexto investigativo das teorias e
práticas educacionais. O percurso da pedagogia apresenta algumas dificuldades no âmbito epistemológico, além da constituição de sua
identidade em articulação com demais áreas das ciências humanas, a exemplo da psicologia e sociologia. De acordo com o Libâneo
(2001, p.14) “O termo pedagogia se aplica ao campo teórico investigativo da educação, em conexão com as demais ciências da
educação, e ao campo técnico profissional de formação do profissional não diretamente docente”.

Para a caracterização do campo da Pedagogia quanto à história, identidade, áreas de atuação e saberes do pedagogo, Libâneo (2010)
suscita questionamentos sobre o conceito da pedagogia, em que consiste a formação pedagógica e o exercício profissional do
pedagogo, ampliando a problemática da formação dos profissionais da educação. Enquanto Pimenta (2006) colabora para o
aprofundamento, fortalecimento e valorização da Pedagogia como campo específico de conhecimento.

No tocante a atuação do pedagogo de acordo com Libâneo (2010, p. 33):

Pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou indiretamente ligadas à
organização e aos processos de transmissão e assimilação dos saberes e modos de ação, tendo em vista objetivos
de formação humana previamente definidos em sua contextualização histórica.

O Curso de pedagogia, enquanto espaço de formação acadêmica dos profissionais do campo da pedagogia, tem passado por diversas
transformações em seu percurso de caracterização. A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº 9.394/1996, a
legislação educacional brasileira avançou. Mas, com a proposta do curso normal superior,i a disputa por identidade e espaço
profissional da pedagogia se reinicia. Neste linear, a trajetória para caracterização do exercício profissional do pedagogo, de forma
geral, vem sendo permeada

por muitos encontros e desencontros, dentre vários recomeços.

No espaço educacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, além da possibilidade de atuação como docente, o
pedagogo pode desenvolver seu trabalho também na carreira dos técnicos administrativos. Esta atuação corresponde ao foco nas
discussões a serem realizadas neste artigo.

Este artigo é fruto da construção de um trabalho coletivo dos profissionais do cargo de pedagogo- área atuantes no Instituto Federal de
Sergipe, diante das inquietações dos mesmos ao desenvolver seus percursos profissionais na instituição como pedagogos. Na
motivação para início do trabalho aqui relatado, os profissionais identificaram que no desenvolvimento de suas práticas, sentiam
dificuldade de entendimento do campo de atuação do pedagogo na carreira do técnico administrativo atuantes nos Institutos Federais
de Educação e as discussões culminaram na construção de um documento norteador da atuação do pedagogo no âmbito do Instituto
Federal de Sergipe.

Para apresentação das seções do trabalho, situamos que nesta introdução apresentou-se os objetivos do trabalho bem como a
contextualização do tema que leitor irá encontrar durante a leitura.

A primeira seção, realiza uma breve discussão sobre o campo da pedagogia, seus avanços e dificuldades enquanto ciência da educação,
além do percurso caracterizado pelo curso acadêmico de pedagogia com suas áreas de atuação, contextualizando com a atuação deste
profissional na Educação Profissional desenvolvida nos Institutos Federais. A segunda seção, apresenta a metodologia percorrida para
elaboração e construção do artigo. A terceira seção, descreve a trajetória realizada pelos profissionais pedagogos e instituição
educativa para a construção do documento de referência de atuação do pedagogo no âmbito do Instituto Federal de Educação de
Sergipe e as considerações finais com as reflexões realizadas e lacunas apresentadas para trabalhos futuros.

Diante disso, o relato de experiencia aqui descrito busca colaborar para a sistematização de atuação do pedagogo nos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e com a consolidação da identidade e fortalecimento para valorização profissional desta
categoria.

2. METODOLOGIA

Este estudo está delimitado como pesquisa social em educação por possibilitar que a realidade cotidiana seja o objeto de estudo
transformado em produção científica, possibilitando a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social (GIL, 2008).
Possui um caráter descritivo pois seu objetivo é descrever a experiência da construção do documento de referência de atuação do
pedagogo no âmbito do IFS.

A natureza e abordagem será qualitativa considerando que “a pesquisa qualitativa [...] enfatiza mais o processo do que o produto e se
preocupa em retratar a perspectiva dos participantes” (LUDKE E ANDRÉ, 1986, p.13).
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A pesquisa considerou os oito campi que estavam em funcionamento na época da construção do documento, do Instituto Federal de
Sergipe–IFS, (Aracaju, São Cristóvão, Lagarto, Estância, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Tobias Barreto, Propriá), considerando
que os pedagogos técnico administrativo em atuação no cargo de Pedagogo-Área participaram ativamente da construção dos trabalhos,
bem como nas reuniões para discussão da prática profissional.

A comissão para elaboração do documento de referência para atuação do Pedagogo no âmbito do IFS, contou com representação de
Pedagogo por campi, além da reitoria. O período aqui descrito compreende os anos de 2011 ao se iniciar a ideia e necessidade de
algum documento que pudesse orientar a prática dos pedagogos até 2018, quando foi emitida portaria para elaboração oficial do
documento e aprovado institucionalmente, porém não se limita ao tempo cronológico por compreender que a experiência de um fazer
pedagógico está em processo contínuo.

O relato de prática pedagógica aqui descrito, utilizou como técnica a análise documental, tomando como referência a leitura e análise
de memórias de reunião, relatório final do evento “I Encontro de Pedagogos e Técnicos em Assuntos Educacionais- TAES do IFS”,
portarias, outros documentos institucionais, ações realizadas pelos profissionais, bem como observação participante das autoras.
Segundo Lüdke e André (2013, p. 45), a análise documental constitui-se como uma técnica importante na pesquisa qualitativa, [...]
“seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema”.

Laville e Dione (1999) complementam que o trabalho de análise já se inicia com a coleta dos materiais à medida que colhe as
informações, o pesquisador elabora a percepção do fenômeno e se conduz pelas especificidades do material selecionado.

Dessa forma, a análise aqui expressada está caracterizada por extrair principalmente dos documentos analisados, as etapas descritas
para a composição deste relato de experiência. Tendo como foco a construção do documento de referência para atuação do pedagogo
no IFS e as reflexões para a prática profissional deste.

Para ampliar os estudos bibliográficos com identificação específica ao campo investigativo, foi realizada uma breve revisão da
literatura em busca de elementos que pudessem servir de embasamento para organização de informações em torno do exercício
profissional do pedagogo técnico administrativo no IFS além de busca de outros Institutos que já possuíam algum documento
norteador da prática dos pedagogos, possibilitando realizar um tratamento analítico dos dados encontrados.

O material coletado passou pela sistematização nos passos da seleção, codificação e tabulação. Com os dados organizados, a pesquisa
seguiu para a análise e interpretação destes, na qual a análise buscou evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e
outros fatores, enquanto a interpretação compreendeu um resultado mais amplo, expondo significado em relação aos objetivos
propostos. (MARCONI E LAKATOS, 2010). Possibilitando assim o alcance dos resultados do relato de experiência.

3. O CAMPO DA PEDAGOGIA E A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996, a legislação educacional brasileira avançou. Mas,
com a proposta do curso normal superior, a disputa por identidade e espaço profissional da pedagogia se reinicia. Assim, a trajetória
para caracterização do exercício profissional do pedagogo, de forma geral, tem sido permeada através de muitos encontros e
desencontros, dentre vários recomeços.

Neste percurso de caracterização da área de atuação, além de outras dificuldades próprias dos profissionais da educação no país,
muitas vezes, os pedagogos possuem dificuldade em identificar-se com sua profissão. Conforme aponta Libâneo (2010, p. 29), ao
expressar que “hoje em dia, muitos pedagogos parecem estar se escondendo de sua profissão ou, ao menos, precisam justificar
cotidianamente seu trabalho. Por razões ainda muito pouco esclarecidas”. A afirmação trazida pelo autor traz algumas inquietações por
investigar as práticas profissionais, debater e refletir sobre esta.

Consolidar institucionalmente a atuação do pedagogo pode ser uma das formas de contribuir para a sistematização do exercício
profissional, bem como com a construção e reconhecimento dessa identidade. Entendendo o pedagogo como importante agente da
comunidade escolar para contribuir com a melhoria do processo educativo na instituição.

Neste ínterim, demanda a Pedagogia lutar pela consolidação de um arcabouço teórico e prático, na intenção de fazer divisões de
entendimento nesse campo de saber e consolidar a Pedagogia como teoria e prática da educação.

A Resolução CNE/CP Nº 1, de 15/05/2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia (DCN-
Pedagogia), reconhece a identidade múltipla e complexa atribuída ao pedagogo, na qual se articulam o ser professor, o ser pesquisador
e o ser gestor, mesmo considerando a base docente na implementação destas diretrizes.

O entendimento aqui abordado é sobre o profissional de pedagogia atuante na área técnica administrativa da Rede Federal de
Educação, especificamente nos Institutos Federais. Porém, o olhar investigativo demanda uma amplitude em discutir as necessidades e
dificuldades de uma categoria de profissionais que não se distingue em seu campo, mas, apenas em seus direcionamentos específicos
do trabalho pedagógico.

O percurso da caracterização do curso de pedagogia passou, em sua história, por vários processos de indefinição e transformação.
Desde a sua concepção inicial de formar técnicos para a administração da educação, passando pela quase extinção e definindo em
habilitações: Magistério para disciplinas pedagógicas de 2º grau; Orientação Educacional, Supervisão e Administração Escolar, até
novamente entrar em crise existencial na década de 1980 (LIMA, 2015).
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Diante da construção dos caminhos profissionais, considerando a recente criação dos Institutos Federais, a partir da lei nº 11.892 de
2008, e as exigências e especificidades diferentes dos locais de educação formal em que até então atuava o pedagogo, entende-se que
esse percurso precisa ser construído cotidianamente através das práticas, mas também em forma de normativas oficiais.

O Exercício profissional do Pedagogo no Instituto Federal de Educação no Estado de Sergipe não possuía diretrizes claras em
documentos oficiais, mostrando-se muitas vezes sem uma linearidade de trabalho das práticas desenvolvidas, demandando uma
investigação em torno de sua atuação.

Conforme aponta os resultados da recente pesquisa de Lima (2015), desenvolvida no Instituto Federal de Sergipe, a atuação dos
pedagogos ainda se mostra confusa e demanda investigação, o que identificou um panorama de crise de identidade das pedagogas,
revelando que este cenário pode estar associado ao confuso papel e exercício das pedagogas diante do corpo institucional, aliados aos
intensos conflitos de poder entre a categoria docente em detrimento de outras.

A rede federal de Educação Profissional, cientifica e tecnológica está presente em todos os Estados brasileiros oferecendo uma
estrutura de ensino diferenciada em comparação com realidades educacionais do nosso país e outros países, pois atende a diferentes
públicos e níveis numa mesma instituição de ensino. Tem como um dos princípios a verticalização do saber, que perpassa a
possibilidade de oferta desde curso de qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas.

A Rede está formada por 38 Institutos Federais presentes em todos os estados além das instituições que não aderiram aos Institutos
Federais, mas também oferecem educação profissional em todos os níveis. São dois Cefets, 25 escolas vinculadas a Universidades, o
Colégio Pedro II e uma Universidade Tecnológica.

A responsabilidade com uma educação que integre em sua prática a ciência, tecnologia, o trabalho e a cultura é um dos compromissos
da Rede de ensino, além de buscar potencializar o desenvolvimento local e regional das áreas onde ocorre a implantação e
funcionamento dessas escolas.

Os Institutos Federais de Educação consideram como concepção de educação a integração entre ciência, tecnologia e cultura como
dimensões indissociáveis da vida humana, rompendo com o pensamento tecnicista a partir da sua reestruturação estabelecida pela Lei
11.892/2008 que apresenta como finalidade a qualificação de “cidadãos com vistas na atuação profissional [...] com ênfase no
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional” (BRASIL, 2008)

A complexidade e diversidade do desenvolvimento do trabalho nos Institutos Federais, demandam de profissionais com formação e
focos de atuação específicos para este espaço educativo, uma vez que essa instituição possui vários níveis e modalidades de ensino.

Neste sentido, a trabalho do pedagogo perpassa além da atuação em níveis e modalidades de ensino diferentes, o que já traz uma
demanda complexa, ainda possui necessidade de atuação nos processos de gestão, assistência estudantil e núcleos de educação
inclusiva. Considerando a realidade em cada estado brasileiro que compõem os Institutos Federais.

4. A CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO REFERENCIA PARA ATUAÇÃO DOS PEDAGOGOS NO MBITO DO
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Como os outros Institutos Federais, o IFS está vinculado ao Ministério da Educação e possui natureza jurídica de autarquia, sendo
detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. O Instituto Federal de Sergipe é,
atualmente, constituído de 10 (Dez) campi: Aracaju, São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana, Estância, Glória, Propriá, Tobias Barreto,
Nossa Senhora do Socorro e Poço Redondo (em implantação), tendo como órgão executivo a Reitoria, instalada em Aracaju, capital
sergipana.

A chegada de novos servidores, por meio de concurso público no ano de 2014, reacendeu a discussão na instituição sobre qual o
campo de atuação do pedagogo no IFS. Os questionamentos trazidos pelos novos pedagogos eram os mesmos dos profissionais que já
atuavam na instituição. Graças a inquietude do grupo foi constituído um grupo de reuniões intitulado "InterIFS" com pedagogos,
assistentes sociais e psicólogos, os quais se reuniam mensalmente, para a discussão de fazeres profissionais e compartilhamento das
experiências vivenciadas em cada campi do IFS, buscando um delineamento das ações e integração do grupo de profissionais de áreas
afins.

Com o crescimento do número de pessoas no grupo e a crescente demanda de cada área específica, passou a existir dois grupos, o
"InterIFS" com as equipes multidisciplinares (em geral os pedagogos, assistentes sociais e psicólogos) e as reuniões das áreas
específicas com cada categoria. Assim, o grupo de pedagogos reiniciou os encontros posteriormente realizando planejamento anual das
prioridades de atuação. Nas discussões dos encontros foi identificado a necessidade de alinhamento das ações que com frequência
apontavam para a dificuldade dos profissionais de possuírem uma referência normativa sobre as atuações na instituição. Assim, os
resultados das reuniões apontaram para a necessidade de criação de um documento que pudesse nortear a prática do pedagogo no IFS.

Passados alguns encontros foi encaminhado para discussão estudos que fundamentassem a construção desse documento para que
pudesse ser elaborado pelos pedagogos e posteriormente encaminhado institucionalmente para análise e aprovação do IFS, caso
necessário e pertinente.

O objetivo da proposta do documento referência para a atuação do Pedagogo foi estabelecer critérios para o âmbito de atuação desses
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profissionais, especificamente, as suas atribuições no âmbito do IFS.

O documento foi fruto da construção iniciada em meados do ano de 2011, onde o objetivo era discutir as atribuições de pedagogos e
técnicos em assuntos educacionais a partir de uma minuta de diretrizes apresentada pela Pró-reitora de ensino a época. Em 2014 diante
necessidade apontada e somada por servidores ingressantes em conhecer melhor seu campo de atuação, buscando a troca com os
profissionais que já estavam na instituição, a discussão foi retomada.

Nas discussões, realizadas em encontros periódicos entre os profissionais pedagogos, com apoio da Pró-reitoria de ensino, foi
identificada a necessidade de alinhamento das ações, buscando elencar as atribuições desta categoria. Houve, então, um resgate da
minuta elaborada em 2011, como também de documentos produzidos em outros Institutos. Os documentos foram discutidos e a
categoria decidiu pela construção de um documento de atribuições específicas para os pedagogos do IFS.

Justifica-se a necessidade das diretrizes para a atuação porque a atividade exige conhecimentos teóricos e técnicos, é exercida por
profissionais de curso reconhecido pelo Ministério da Educação e o "mau exercício da profissão pode trazer riscos de dano social no
tocante à educação". (MORAIS, 2017, p.3).

Em relação a regulamentação existente para a atuação do cargo de pedagogo-área no âmbito dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, o plano de carreira dos cargos técnico-administrativo em educação possui a descrição do cargo, porém muito
ampla, sugerindo inclusive atuação na educação infantil. Conforme expresso no Ofício Circular nº 015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC de
descrição dos cargos técnico-administrativos em educação, previstos pela lei 11.091/2005 que dispõe sobre o Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-Administrativos em Educação:

Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re) construção do projeto pedagógico de escolas de educação
infantil, de ensino médio ou ensino profissionalizante com a equipe escolar. Viabilizar o trabalho pedagógico
coletivo e facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela vinculadas. Assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 2005, p. 38).

Nos regimentos internos do IFS por campi, há a descrição do setor da Assessoria Pedagógica (ASPED), uma das possibilidades de
lotação do profissional dentro dos eixos elencados para a diretriz de atuação. Mas, não esgota as possibilidades para o desempenho da
função no Instituto Federal.

Diante disso, vários Institutos Federais de Educação também já aprovaram diretrizes próprias ou atribuições dentro de
regulamentações gerais do instituto a exemplo do Instituto Federal da Bahia- IFBA, através da resolução nº 13 de 29 de março de 2016
e o Instituto Federal Farroupilha através do Código de regulamentos de atribuições de direções, coordenações, setores e serviços de
ensino da Pró-Reitoria de ensino.

A necessidade em possuir uma diretriz para nortear o papel especificamente no âmbito do IFS considera que os pedagogos são
reconhecidos na categoria dos trabalhadores da educação básica, estabelecido pelo art. 61 da LDB. E, por reconhecer que a profissão
não possui conselhos específicos. O que há é uma discussão a respeito dos currículos do curso de graduação em pedagogia que hoje há
uma especificidade na formação plena para a docência, mas existe demanda para atuação no âmbito da administração escolar,
orientação educacional e gestão dos processos educativos conforme realidade do IFS.

Nesse contexto, Pimenta e Libâneo (2006) propõem uma proposta formativa para o curso de pedagogia, sugerindo uma reestruturação
em torno do perfil do egresso e da própria estrutura funcional do sistema educativo. Indica que pesquisadores da pedagogia e
profissionalização do pedagogo sugere a importância de considerar a estrutura funcional do espaço onde se atua, não considerando as
normativas que já existem de forma rígida, mas tendo fundamentação nas nacionais e considerando a criação das locais diante da
necessidade e atuação específica cotidiana.

No IFS, no histórico das identidades dos fazeres pedagógicos, o ano 2000 aponta para um norte do fazer pedagógico (LIMA, 2015).
Em relação aos currículos dos cursos de pedagogia voltados para a profissionalização docente e de formadores de professores para a
educação básica, existe essa necessidade de aprofundamento da atuação do pedagogo no espaço da educação profissional.

Se a resolução da problemática sobre os currículos não cabe a instituição do Instituto Federal, então pode-se instituir normativas de
acordo com os conhecimentos e experiência de quem vivencia esta dinâmica profissional para a melhoria da atuação pedagógica no
IFS.

Por isso, normatizar esta atuação no espaço institucional do IFS é importante para contribuir com a delimitação legal, teórica e
institucional colaborando com consolidação da identidade profissional do pedagogo neste espaço.

Então, após diversas reuniões para discussão do documento, as pedagogas e pedagogos encaminharam a realização de um evento que
pudesse discutir a atuação do pedagogo e também dos Técnicos em Assuntos Educacionais- TAE, profissional parceiro. No encontro
de Pedagogos e TAES realizado em 2017, tendo sido reservado um momento para análise do documento e aprovação pela categoria.

O objetivo do evento foi compartilhar as práticas profissionais dos pedagogos e TAES para o alinhamento e aprimoramento das ações
no IFS. O evento marcou a consolidação das discussões acerca das diretrizes pedagógicas de atuação destes profissionais, sendo um
momento de partilhar ideias e vivencias com o propósito de promover o fortalecimento do processo educativo no IFS.
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Realizado nos dias 08 e 09 de junho de 2017 o evento contou com a presença de 30 pessoas dos diversos campi. No primeiro momento
da manhã os presentes participaram da Mesa Redonda: O exercício profissional dos Técnicos em Assuntos Educacionais e Pedagogos.
A primeira palestra foi proferida por Lima (2015), através de vídeo conferência, autora que trata sobre a identidade profissional das
pedagogas (os) no IFS, que fez uma abordagem sobre o perfil do profissional da pedagogia no IFS. Além do cenário de atuação dos
Técnicos em Assuntos Educacionais no IFS discutida por um Técnico em Assuntos Educacionais da instituição.

No período da tarde as atividades foram de partilha de experiências e ações desenvolvidas nos campi do IFS. A socialização das ações
desenvolvidas gerou um debate salutar no grupo, pois o momento possibilitou o conhecimento da realidade de cada campi e da atuação
dos Pedagogos e TAES na instituição.

O segundo dia do encontro foi marcado pela presença e participação da PROEN que trouxe o cenário de demandas pedagógicas na
supervisão realizada pela Pró-reitoria de Ensino no IFS. No período da tarde os Pedagogos e TAES se dividiram em grupo para
Análise dos documentos com as atribuições dos profissionais com objetivo de finalizar e aprovar em plenária. O documento dos
pedagogos gerou muita discussão e não foi exaurido, ficando a finalização marcada para outro dia combinado coletivamente. Os TAES
também não finalizaram o documento, pois havia pontos que necessitavam de mais discussão entre o grupo. Acordado que os
profissionais apresentariam o documento com as diretrizes de atuação dos profissionais em questão a PROEN no prazo estabelecido.

Finalizado os dois dias de atividade procedeu-se a avaliação do encontro que contemplou os aspectos pedagógicos e administrativos.
No que diz respeito ao objetivo, tema, palestras, partilha de experiências, demandas e análise do documento de referência, 67% dos
participantes indicaram que finalidade do evento foi alcançada e atendeu as expectativas do público alvo do evento, sendo um
importante momento para reflexão e discussão da prática resultando na maior ampliação das discussões do documento das diretrizes de
atuação do pedagogo.

Conforme agendado e encaminhado no dia do evento, chegado o dia da reunião para continuar as discussões, o documento foi
novamente colocado para análise e discussão sendo aprovado pelo grupo e encaminhado para análise Institucional e posterior
aprovação em normativa do IFS.

Posteriormente, foi solicitado institucionalmente que fosse elaborada uma comissão própria para consolidação do documento como
diretriz para atuação do pedagogo, e assim foi realizado. Na comissão, formada por alguns membros de pedagogos, os mesmos
decidiram colocar o documento para análise de todos os pedagogos através de comunicação via e-mail com link para contribuição
virtual com prazo para avaliação do documento. Concluído o prazo o trabalho da comissão consistiu em analisar as observações
realizadas e aprovar ou não, conforme autonomia e votos dos membros da comissão.

Após esse trabalho exaustivo de análise das considerações e de todas as colaborações coletivas antecedentes a comissão finalizou os
trabalhos e enviou o documento para a aprovação que desta vez foi aprovado após análise de órgão competente na instituição.
Apresentaremos a organização do documento de diretrizes para atuação do pedagogo no âmbito do IFS.

O Documento recebeu o nome de “Documento Referência para Atuação dos Pedagogos no mbito do IFS”, sendo fundamentado
principalmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 394/96 que reconhece os/as Pedagogos/as como profissionais da
educação escolar básica, considera o que dispõe o Código Brasileiro de Ocupações- CBO do Pedagogo, Resolução CNE/CP nº 01, de
15 de maio de 2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Licenciatura em Pedagogia, em seu Art. 5º no
qual consta o perfil profissional do egresso desse curso e a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estruturação do
plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, na qual consta a descrição sumária e de atividades típicas do cargo
de pedagogo.

Inicia expondo o entendimento sobre quem seria o profissional pedagogo, para o Documento Referência para Atuação dos Pedagogos
no mbito do IFS:

O Pedagogo é o profissional que se ocupa da investigação e acompanhamento sistemático das ações educativas e
seus respectivos objetivos, processos, métodos e organização, articulando conhecimentos teóricos e práticos,
com vistas a promoção, orientação e desenvolvimento de ações para aperfeiçoamento da prática pedagógica
institucional, estando sob sua responsabilidade a busca da articulação de um trabalho pedagógico coletivo com
toda a comunidade escolar e entre órgãos externos afins.

Dispõe a atuação do Pedagogo em três eixos de atuação dentro do IFS, sendo: I- Atuação Pedagógica Técnica e Normativa, II-
Atuação Pedagógica junto ao Corpo Docente, III- atuação Pedagógica junto ao Corpo Discente. Ressaltando a disponibilidade da
lotação dos profissionais para atuação em cada eixo.

Segundo o documento, a atuação pedagógica técnica e normativa visa orientação nos processos que abrangem a legislação educacional
respectiva à educação básica, educação profissional e superior, sejam esses processos de caráter de planejamento, acompanhamento
e/ou avaliação de práticas, documentos e/ou sistemas relacionados ao ensino e à aprendizagem.

A atuação pedagógica junto ao corpo docente visa ao desenvolvimento de uma educação comprometida com a formação técnica,
humanística e científica, em busca do aprimoramento das ações de planejamento, pesquisa e acompanhamento de práticas educativas.
E, a atuação pedagógica junto ao corpo discente visa ao desenvolvimento de uma educação de qualidade comprometida com a
formação para a cidadania e a preparação para o mundo trabalho, com o objetivo do acompanhamento do processo de
ensino/aprendizagem, na perspectiva de fomentar a permanência e êxito dos discentes.
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A busca pelo delineamento em tela configurou-se como um passo para o reconhecimento das potencialidades de atuação profissional
no espaço múltiplo e plural que é o IFS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sintetizando o que já está sendo experienciado ao longo desse processo, faz-se necessário ressaltar que, embora se reconheça os
resultados já alcançados e a necessidade de intensificar e aprimorar as ações que promovam a sistematização das ações oportunizando
a valoração deste profissional da educação, é possível notar resultados de evolução e avanço como o trabalho evidenciado aqui.

Porém uma mudança da cultura de valorização perpassa não só o envolvimento dos sujeitos participantes dessa realidade, mas também
as políticas nacionais do que dizem respeito ao profissional da educação.

Identificamos como lacuna para os próximos trabalhos, analisar os impactos do documento na prática dos profissionais, que neste
momento não foi objeto deste trabalho, mas aponta-se como indicações para futuros trabalhos. Uma vez que a construção da prática
profissional demanda de um direcionamento teórico, referencial, mas também a partir da vivência cotidiana e a relação desta com o
arcabouço teórico e normativo.

É sabido que a construção de um documento como normativa não consolida na prática a atuação pretendida, mas possibilita o
direcionamento das ações e respalda os profissionais para atuar com mais segurança e em consonância nos diversos campi, que por
sinal tem vários pontos em comum.

Também pontuamos que existir oficialmente a atuação não garante a qualidade das práticas e não diminui as dificuldades encontradas
cotidianamente no constituir-se pedagogo no IFS.

Mas, ao construir este trabalho os profissionais tiveram a oportunidade de refletir, repensar e possibilitar coletivamente direcionar o
seu fazer pedagógico consolidando um norte de atuação, o que colabora com o caminho da constituição das identidades profissionais
na instituição.

Apontando a necessidade de investigação do papel do pedagogo no espaço da educação profissional desempenhada nos Institutos
Federais e reconhecendo os limites dessa pesquisa, espera-se que este trabalho possa contribuir com a compreensão e construção desse
fazer profissional do pedagogo no espaço do Instituto federal.

i� O objetivo destes cursos era o de que esses cursos viessem a substituir a formação em nível médio, como tradicionalmente vinha
sendo feita no Brasil, no antigo Curso Normal. Por isso mesmo, os cursos foram denominados Normal Superior (PARECER CNE Nº
970/99 – CES – Aprovado em 9.11.99).
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