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RESUMO: Analisar a atuação dos pedagogos não docentes no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe
(IFS) é adentrar na história para compreender os processos que institucionalizam e legitimam sua atuação profissional. Propõe-se
neste artigo, que surge como resultado de discussão realizada na dissertação de mestrado da autora, uma investigação qualitativa
com o objetivo de relacionar a reestruturação Institucional com o desempenho dos pedagogos não docentes. Para tanto, traça-se
um breve percurso dos profissionais de pedagogia no IFS/ Aracaju, que utilizará como recorte o período entre os anos de 1967 e
2014, compreendido entre a Escola Industrial Federal de Sergipe e o atual Instituto. O trabalho utiliza-se de pesquisa de campo, o
qual compreende entrevistas e questionários com pedagogos, professores, técnicos, gestores e alunos; levantamento bibliográfico
e documental.
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INTRODUÇÃO
Analisar, ainda, que, de forma breve, a atuação dos pedagogos não docentes[i] no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Sergipe (IFS) é adentrar na história para compreender os processos que institucionalizam e legitimam sua atuação
profissional. Nesse aspecto, faz-se necessário abordar os processos de reestruturação pelos quais a Instituição passa, indicando
como as transformações político-administrativas e filosóficas propostas influenciam a dinâmica institucional; o perfil profissional e o
papel desempenhado pelos pedagogos não docentes. Para tanto, traça-se um breve percurso dos profissionais de pedagogia no
IFS/ Aracaju, que utilizará como recorte o período entre os anos de 1967 e 2014, compreendido entre a Escola Industrial Federal
de Sergipe e o atual Instituto.
Diante dessas considerações, propõe-se este artigo, que surge como resultado de discussão realizada na dissertação de mestrado
da autora. A investigação qualitativa utiliza-se de pesquisa de campo, o qual compreende entrevistas e questionários com
pedagogos, professores, técnicos, gestores e alunos; levantamento bibliográfico e documental e objetiva apontar as interferências
das mudanças institucionais no desempenho dos pedagogos não docentes. O interesse pelo objeto emerge das percepções
advindas da prática profissional cotidiana da pesquisadora e da necessidade de traçar um perfil deste profissional da educação
diante de tantas mudanças propostas.
A partir de portarias institucionais registra-se as diferentes organizações técnico-pedagógicas diante dos distintos processos de
reestruturação. A organização dessas informações é importante para vislumbrar como acontece a “evolução” dos órgãos
responsáveis pelo ensino e pela organização técnico-pedagógica e, também, para conhecer como se dá a inserção dos pedagogos
não docentes[ii] na escola. Busca-se, assim, pontuar o papel dos profissionais de pedagogia ao longo desses anos, identificando
suas ações e a legitimação institucional dessa atuação. Para efeito de organização da escrita, adota-se a apresentação do texto
em décadas.
 
Década de 1960: O fazer pedagógico sem pedagogos:
O registro mais antigo encontrado nas portarias catalogadas no arquivo Institucional data do ano de 1962. Nesse ano, uma portaria
pautada no Decreto 50.492 de 25.04.1961 aprova o regulamento relativo à organização e ao funcionamento dos ginásios
industriais, no qual sugere a orientação educacional de caráter obrigatório, com vistas aos princípios e métodos da organização
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racional do trabalho aplicável às atividades produtivas. Vale destacar, porém, que a atividade não é exercida por um profissional de
Pedagogia, mesmo porque à época não há oferta do curso[iii] no estado.
No governo de Juscelino Kubitscheck (1956-1961) intensifica-se o desenvolvimento nacional, estreitando a relação entre Estado e
economia. É nesse período que as Escolas industriais e técnicas são transformadas em autarquias- Escolas Técnicas Federais-
ETF’s (1959), mas em Sergipe somente em 1969 passa a ser denominada ETFSE.
Até o ano de 1968, na Escola Industrial Federal de Sergipe, é possível identificar que na área pedagógico-didática observa-se a
existência de uma Direção Pedagógico Didática que ocupa lugar de destaque na estrutura organizacional, a qual vários outros
órgãos do ensino se submetem. Essa realidade associa-se ao pensamento de Libâneo (2010) de que a pedagogia ocupa um
espaço mais amplo que a docência, como um campo teórico e prático da educação que se debruça sobre a problemática
educacional tendo como objeto as práticas educativas e à docência, assim como o ensino, parte do trabalho pedagógico.
Nesse sentido, pode-se presumir que, a área pedagógico-didática surge como uma espécie de base para o trabalho desenvolvido
na escola, sinalizando que o conhecimento pedagógico fundamenta o planejamento e a execução de ações para docência, ainda
que os profissionais especializados em pedagogia não estejam presentes no órgão, na ocasião.
Aqui é interessante observar a continuidade de um órgão gestor que se encontra em uma posição privilegiada da hierarquia
organizacional. Existem evidências de que o Departamento de Pedagogia e Didática (DEPAD) substitui a Direção Pedagógico
Didática e mantém sob sua subordinação outras divisões e setores. O organograma indica que o surgimento da Escola Técnica
Federal de Sergipe está alicerçado sobre um pensamento pedagógico bem delimitado. 
A estrutura indica que na mesma linha do DEPAD se encontra a Gerência de Atividades Educacionais que mantém outros setores
que parecem estar mais voltados para as ações mais práticas do exercício docente. Isso denota uma possível divisão entre
trabalho intelectual e trabalho operacional, de um lado os pensadores da educação (setor pedagógico) e do outro, os executores
(professores).
Essa leitura é coerente com a proposta militar vigente na ocasião, nos tempos áureos tecnicistas, refletida inclusive na proposta
das habilitações do curso de pedagogia. Não que se entenda que a formação dos especialistas ou pedagogos não docentes seja
um fomento a desarticulação entre pedagogia e docência, mas essa é a configuração político-econômica do período. Controle,
fiscalização e supervalorização das técnicas importadas através do acordo MEC/USAID[iv]marcam esse momento da educação
brasileira.
Apesar de não haver profissionais de pedagogia ainda nesta década, a estrutura se consolida em consonância com a proposta
formativa das habilitações do curso, evidenciada pelos setores de Divisão de Serviço de Orientação Educacional e Profissional e
Divisão de Supervisão Pedagógica e suas demais subdivisões. O aspecto positivo dessa delimitação pode estar em uma possível
distribuição e clareza sobre as atribuições profissionais de cada um, ao mesmo tempo que pode sugerir excesso de especificidade
e ausência de compreensão do todo.
A década de 1960 estrutura a organização pedagógico-didática que vai prevalecer durante os primeiros anos da década seguinte.
Onde vão se tornar mais visíveis as atividades de planejamento e estruturação político-pedagógica, favorecidas pela entrada dos
profissionais especialistas da educação, os pedagogos não docentes.
 
Década de 1970: O “boom” do fazer pedagógico
O golpe militar no país caracteriza-se, sobretudo, pela desnacionalização da economia e penetração do capital financeiro
internacional; modernização acelerada e endividamento externo. É neste panorama que é sancionada a Lei 5.692/1971, que Fixa
Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus. A educação profissional (E.P.), cujo foco é o atendimento das necessidades do
mercado de trabalho, torna-se obrigatória para os estudantes do ensino secundário.
Destaca-se nesta década, a presença dos primeiros profissionais de Pedagogia que ingressam na Escola. No ano de 1973 são
admitidos três pedagogos. Nessa ocasião ocorre o Seminário de atualização didático- pedagógica destinado a professores da
escola, único registro de evento desta natureza encontrado desde 1962. Já em 1975 são contratadas mais quatro pedagogas, duas
delas assumem cargos de liderança na escola, a chefia da Subcoordenadoria do Setor Técnico Pedagógico e a chefia da
Subcoordenadoria de Planejamento e Pesquisa.
O primeiro organograma[v] encontrado da Instituição indica a nova estrutura administrativa da escola e revela como a separação
entre área pedagógica e área de ensino vai se especificando. O DEPAD permanece ocupando a mesma linha de gestão do
Departamento de Ensino. Também é possível observar que a Coordenadoria de Planejamento e Pesquisa continua subordinada ao
DEPAD, mais especificamente à COSUP, setor responsável pela supervisão escolar. Ainda se presume uma separação
estabelecida entre planejamento e execução do trabalho escolar, exemplificada pela manutenção da divisão entre DEPAD e DEN.
            Neste período é possível visualizar a delimitação da atuação profissional conforme a própria formação acadêmica. As
atividades de supervisão, orientação e administração escolar são visíveis tanto na estrutura hierárquica dos órgãos da escola,
quanto na atuação destes profissionais.
É provável deduzir que, possivelmente, haja reconhecimento e valorização do papel dos pedagogos não docentes durante a

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_atuacao_dos_pedagogos_nao_docentes_diante_do_processo_de_reestr.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.2-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



década de 1970. Os espaços delimitados e as ações legitimadas na Escola Técnica Federal de Sergipe são visibilizados através
da publicação de documentos oficiais (portarias).
Nesse período, salienta-se mais uma vez, o desenvolvimento de atividades com o corpo docente como possibilidade de articulação
entre os órgãos pedagógicos e à docência, apesar da estrutura apresentar-se dicotômica. Porém, também existe uma possibilidade
dos pedagogos não docentes respaldarem suas ações no pensamento da divisão social do trabalho dentro da escola, o que pode
ter possibilitado resistências e conflitos.
 Outro destaque para essa fase da atuação dos profissionais de pedagogia é uma suposta clareza sobre as atribuições de cada um
(supervisores, orientadores e gestores escolares), pelo menos o registro nos documentos oficiais aponta para a designação das
funções de cada um deles.
Muitas ações são resultado da articulação entre o DEPAD, órgão da alta gestão escolar comandado por uma também pedagoga e
os setores de supervisão e orientação educacional. Além das portarias, a elaboração de outros documentos registrados
institucionalmente, como projetos, planos de trabalho, manuais, etc. denotam a existência de uma presumida organização
técnico-administrativa articulada entre os distintos setores pedagógicos.
O volume de documentos encontrados na década de 1970 vai contrastar com a escassez documental da década seguinte, o que
dificulta identificar aspectos positivos e negativos da organização pedagógico-didática da Escola. Supõe-se que haja uma perda
significativa nesse aspecto, principalmente, considerando-se o momento de efervescência política no país.
 
Década de 1980: O fazer pedagógico desconhecido
O período de redemocratização do país caracteriza-se pela intensa crise econômica com taxa de crescimento negativa. Após vinte
anos de ditatura, promulga-se a Constituição cidadã e a Lei 7.044/1982 que faculta a formação profissional e a coloca à critério da
instituição de ensino. Nessa década, nenhuma portaria sobre alteração na estrutura organizacional da escola é encontrada, assim
como poucas portarias registram sobre o exercício profissional dos pedagogos não docentes[vi]. No entanto, como algumas
indicam que a organização do ensino permanece a mesma senão muito semelhante, provavelmente os papeis desempenhados
devam ter continuado os mesmos.
Os documentos indicam que a década de 1980 se encerra tendo ainda a organização do ensino estruturada pelos Departamentos
de Pedagogia e Apoio Didático e Departamento de Desenvolvimento de Ensino, ainda permanecendo na hierarquia as
coordenadorias de Supervisão Pedagógica e de Orientação Educacional.
Nesse período, também, intensificam-se as discussões no país acerca da identidade do curso de pedagogia e do pedagogo.
Segundo Silva (2006), à época, sociedade civil e órgãos do governo em meio a um processo conturbado deixa arrefecer a questão
da identidade da pedagogia, que se arrasta pela década posterior e centra-se na formação de educadores em geral, seguindo em
busca da base comum nacional. Quiçá a admissão de técnicos em assuntos educacionais com formação em outras licenciaturas,
nessa década, seja reflexo desse cenário.
Relembra-se esse momento que registra certa indefinição da formação e atuação profissional do pedagogo. O que pode indicar a
influência desse pensamento sobre o desempenho e a construção de uma imagem fragilizada dos pedagogos não docente na
ETFSE. Presumidamente, há um impacto gerado por essa realidade na década seguinte, onde a atuação se revelará mais tímida
que o período anterior.
Década de 1990: A timidez do fazer pedagógico
No ano de 1992 ocorre outra mudança na estrutura organizacional[vii] que exclui alguns órgãos e cria outros. Ressalta-se,
portanto, a extinção do DEPAD, substituído pelo Departamento de Extensão e Apoio ao Ensino (DEAE) e a mudança da
Coordenadoria de Supervisão Pedagógica (COSUP), que passa a ser ligada ao Departamento de Desenvolvimento do Ensino [viii]
(DDE).
Essa reestruturação sinaliza uma redução da atuação pedagógica na Instituição, que deixa de ocupar um espaço de departamento,
ligado diretamente à diretoria geral para dividir-se em duas coordenadorias ligadas a departamentos distintos. A mudança na
estrutura da organização sinaliza que o ensino se fortalece em detrimento dos órgãos essencialmente pedagógicos, inclusive,
estes passam a ser subordinados à estrutura do ensino, semelhante ao entendimento propagado sobre a pedagogia circunscrita à
docência.
Para Libâneo (2010), a compreensão sobre as habilitações do curso de pedagogia, enquadrada no discurso da divisão técnica do
trabalho escolar como gerador de desigualdades, que podem ter influenciado nas mudanças institucionais, é um equívoco. Posto
que em qualquer instituição há necessidade de diferentes especialidades e especialistas da educação. Ou seja, mesmo que, em
dado momento ou local, as especialidades da pedagogia tenham contribuído para dicotomizar o trabalho escolar, esse não deve
ser o argumento para defender que os pedagogos especialistas não são necessários ao desenvolvimento das práticas educativas
e muito menos se deve conceber a formação distinta entre pedagogo professor e pedagogo não docente como um argumento
autoexplicativo para as desigualdades entre profissionais dentro da escola.
Esse movimento organizacional promove uma desarticulação da atuação dos pedagogos não docentes na Escola. O indício
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primeiro é a mudança na subordinação hierárquica colocando supervisores e orientadores educacionais ligados a chefias distintas.
O segundo indício é colocá-los sob comando de professores que, em sua grande maioria, tem formação predominantemente
técnica. Sendo assim, presume-se que são menos familiarizados com a organização pedagógica do ensino.
O que chama a atenção nesta alteração estrutural é o crescimento das coordenadorias de curso e o surgimento das
coordenadorias de laboratórios, em sua grande maioria chefiadas por professores. Isto pode indicar uma valorização e
reconhecimento da carreira docente na Instituição, principalmente considerando que são cargos de confiança e comissionados.
Como também pode indicar um outro movimento que é a diminuição da expressão dos setores pedagógicos, associados à retirada
dos professores de sala de aula para o exercício de atividades de planejamento e gestão.
            Em 1994 é eleito o presidente Fernando Henrique Cardoso, que implanta uma política econômica pautada no
neoliberalismo; privatização e financiamento da educação por órgãos internacionais. Ano em que sanciona a Lei 8.948, que institui
o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, transformando gradativamente as Escolas Técnicas Federais (ETF’s) e as Escolas
Agrotécnicas Federais (EAF’s)’s em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET’s). 
Um importante avanço para a educação nessa década é a promulgação da LDB 9.394/1996, sobretudo, para a educação
profissional, que surge como modalidade de ensino articulada à educação básica. No entanto, as reformas implementadas
pós-LDB não atendem às discussões realizadas pela sociedade civil e comunidades acadêmicas.
O resultado da reforma autoritária, proposta primeiramente pela PL 1.603/1996, prevê uma reestruturação curricular
pautada nas competências e voltada para as necessidades do mercado de trabalho, que, mesmo não tendo sido aprovada
na íntegra, tem muitos de seus objetivos concretizados pela implementação do Decreto 2.208/1997. Este, estabelece a
criação do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP), cujo destaque é a proposta de separação entre o Ensino
Médio (E.M) e a Educação Profissional (E.P.), implantando o ensino pós-médio e o sistema de modularização da educação
profissional.
 
Art. 5º A educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e independente do Ensino Médio, podendo ser
oferecida de forma concomitante ou sequencial a este (Decreto 2208/97)
 
            No ano 1998 uma nova modificação na estrutura organizacional[ix]é implantada, nela vale observar que surgem as
gerências, mas o setor pedagógico fica resumido a uma única coordenadoria, a Coordenadoria Técnico-pedagógica e Ensino
Médio, que dois anos mais tarde deixa de ser chefiada por um pedagogo. Nessa nova estrutura[x] da Sede Aracaju, a Gerência
Educacional da área de Eletroeletrônica e Informática (GEAEI) e algumas coordenadorias são chefiadas por pedagogos.
            Essa configuração pode expressar um aspecto positivo, a expansão da atuação profissional das pedagogas em outros
órgãos trazendo indícios de ampliação da perspectiva pedagógica para além das atividades ligadas à sala de aula. Em
contrapartida, ao considerar a redução dos espaços antes coordenados por pedagogos e a exclusão de espaços com maior
inserção na Instituição pode apontar uma fragilização nas atividades de planejamento, organização e produção pedagógica, ou
mesmo pode apontar para uma possível dispersão dos profissionais para outros setores como mais um fator de desarticulação.
   Refletir sobre isso não é meramente uma questão de disputa de território ou tentativa de garantir reserva de mercado, mas de
percepção sobre a dinâmica educacional. Toda alteração na estrutura organizacional escolar provoca mudanças, sejam negativas
ou positivas. Uma redução da atuação pedagógica, portanto, pode gerar impactos no desenvolvimento do ensino.
Nesse período percebe-se uma atuação mais tímida dos pedagogos não docentes. Há que se considerar, portanto, a redução dos
espaços pedagógicos, agora expressa apenas pela Coordenadoria Técnico Pedagógica e Ensino Médio. São poucas as portarias
encontradas sobre as atividades desenvolvidas nesta década, o que prevalece nos documentos são as inúmeras substituições de
pessoas nos cargos comissionados.
 
Ano 2000: À procura de um norte para o fazer pedagógico
            No ano de 2001 mais uma alteração na estrutura organizacional[xi] da Escola. A Gerência Educacional da Área de Serviços
é extinta e substituída por três coordenadorias, este é o início de uma série de mudanças e enxugamento da estrutura da gestão
na transição ETFSE/CEFET-SE. É plausível deduzir uma contenção de despesas com a redução dos cargos comissionados tendo
em vista a política econômica de arrocho econômico do período. Uma outra característica dessa década são as intensas
discussões sobre a dicotomização da educação profissional e o ensino médio, assim como, insatisfação e resistência da
comunidade escolar para com o processo de “cefetização” iniciados na década anterior. 
A Coordenadoria Técnico Pedagógica é transformada em Coordenadoria Pedagógica e de Pesquisa de Nível Básico, Técnico e
Tecnológico ainda subordinada à Gerência de Apoio ao Ensino. Considerando-se o panorama político-educacional pós LDB 9.394
e intensificação do debate acerca da formação em pedagogia, supõe-se que a alteração da coordenadoria possa estar associada
ao ideal de superação da divisão entre a pedagogia especialista, representada pela Coordenadoria Técnico Pedagógica e a
pedagogia generalista, representada pela Coordenadoria Pedagógica e de Pesquisa de Nível Básico, Técnico e Tecnológico.
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De acordo com as portarias encontradas, as ações dos pedagogos não docentes na ETFSE no primeiro período do ano 2000 são
bastante diversificadas. Assim como, atenta-se para uma redução da presença de pedagogos na realização de algumas atividades,
principalmente, na coordenação de ações vinculadas ao planejamento didático e pedagógico.
A provável redução no papel dos profissionais de pedagogia e seu alijamento de determinadas tarefas na Escola pode estar
associada, também, a falta de clareza das atribuições deles na Instituição, principalmente ao considerar-se que nessa década as
habilitações específicas em supervisão, orientação e administração já vem sendo superadas em prol de uma formação e atuação
mais generalista.
No ano de 2002 é eleito o presidente Luís Inácio Lula da Silva, um representante da esquerda política que, aliada a outros partidos
conservadores do país, assume a liderança, criando na nação uma expectativa para enfrentamento da política neoliberal da
década de 1990. Vale lembrar que nesse ano acontece a retomada do processo de transformação das ETF’s e EAF’s em
CEFET’s. Em Sergipe, a Escola Técnica Federal de Sergipe e a Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão são transformadas
no CEFET-SE
Observa-se que as mudanças estruturais no ensino indicam que, a partir do surgimento da Coordenadoria de Administração
pedagógica[xii], no mês de maio, a grande maioria dos pedagogos e técnicos em assuntos educacionais, onze deles, passa a ter
lotação em um único setor. Sendo que no mês de novembro[xiii] do mesmo ano, seis desses profissionais saem do setor e são
distribuídos por vários outros. Esta última alteração que ocorre coaduna com as falas dos entrevistados sobre a dispersão dos
pedagogos pela Escola.
Diante dessas mudanças, uma única coordenadoria é chefiada por uma pedagoga que ocupa o cargo de técnico em assuntos
educacionais, a Coordenadoria de Administração Pedagógica. Esse episódio pode indicar a crescente redução da atuação dos
pedagogos nos espaços de gestão da Escola.
É preciso lembrar, no entanto, que a cefetização é um processo polêmico e que provoca resistência dos educadores, dada sua
natureza contraditória de reforçar a dicotomia entre o ensino médio e o ensino profissionalizante. A estrutura do ensino, ainda sob
esta perspectiva, somente é superada em 2004 com o Decreto 5.154, que surge como resultado de discussões entre diferentes
representantes da sociedade civil e órgãos governamentais, revogando o Decreto 2.208/1997 e restituindo a possibilidade
de articulação entre o ensino médio e a educação profissional, através da oferta do ensino médio técnico sob forma
integrada, concomitante ou subsequente.
No ano seguinte ao decreto, a Lei 11.195/2005 revoga a 8.948/1994 estabelecendo o plano de expansão da rede de educação
profissional. Registra-se, então, outra alteração na estrutura organizacional[xiv], com mudanças para a organização do ensino na
Unidade Sede. Aqui, ganha relevo um certo enxugamento na alta hierarquia organizacional com redução do número de gerências,
contudo, apresenta-se um aumento no número de coordenadorias de curso.
Ao considerar o posicionamento de Pimenta (2006, p.63) “ [a Pedagogia] é um campo de conhecimentos; diz respeito ao estudo e
à reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre as práticas educativas, para poder ser uma instância orientadora do
trabalho educativo. ”
Pode-se deduzir que o surgimento de uma Gerência de Ensino e Integração Pedagógica (GEINP) com uma coordenadoria
pedagógica subordinada e, também, a Coordenação Ensino Superior, todas comandadas por pedagogas, parece indicar, neste
momento, uma possibilidade maior de contribuição para melhorias dos aspectos pedagógicos da escola.
Em 2006, o presidente Luís Inácio Lula da Silva é reeleito em um cenário favorável ao crescimento econômico, beneficiando a
ampliação do papel do Estado na economia e regulação dos mercados. Na educação é aprovado o Decreto 5.840, que institui o
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos (PROEJA), ofertando o Ensino Médio integrado a E.P, cujo objetivo é elevação da escolaridade e profissionalização.
O referido ano traz consigo uma nova mudança para os órgãos do ensino na estrutura organizacional da Unidade Sede.  A
Coordenadoria Técnico-pedagógica[xv] (COTEP) é extinta e substituída pela Coordenadoria de Integração Pedagógica (COINP).
Esta é uma alteração de significativa importância para a atuação dos pedagogos não docentes, pois aponta o primeiro indício de
uma outra transformação na estrutura organizacional que surge mais tarde, a redução do setor pedagógico em uma simples
coordenação.
            A estrutura organizacional, ainda mais enxuta, com apenas três gerências, que se subdividem em somente quatro
coordenações, enquanto a Diretoria de Ensino ainda permanece fora da subordinação hierárquica da Diretoria da Unidade
ocupando o mesmo nível na estrutura. Essa alteração pode estar associada ao período de reestruturação e aos devidos acordos
políticos internos, que culminam com o surgimento da estrutura multicampi.
 Em 2007 regulamenta-se o Decreto 6.302/2007, que institui o programa Brasil profissionalizado e o Decreto 6.095/2007, que
estabelece diretrizes para o processo de integração de instituições federais de educação tecnológica para fins de constituição dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET), no âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica.
O projeto integrador não só prevê associar o ensino médio à educação profissional como propõe a articulação entre distintas
instituições públicas federais que ofertam a E.P. Nessa perspectiva é lançada, ainda em 2007, a segunda fase da expansão da
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RFEPCT. E no ano seguinte, a partir da Lei 11.892/2008, institui-se a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, que dá origem aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, levando a escola a passar por outros
ajustes estruturais[xvi]. Dentre os quais, na Unidade Sede, no mês de fevereiro, a Gerência de Ensino e Integração Pedagógica
subdivide-se em Gerência de Ensino e Gerência de Integração Pedagógica.
 Essa alteração indica a necessidade encontrada pela Escola de fomentar a desarticulação entre o ensino e a pedagogia. Na
verdade, esse é o primeiro passo para excluir de vez a Gerência de Integração Pedagógica, que no mês de abril do mesmo ano é
extinta, enquanto a então Gerência de Ensino é substituída pela Gerência de Ensino Técnico e a Diretoria de Ensino é criada.  No
último ano de existência do CEFET-SE, a Diretoria de Ensino parece adquirir maior expressão Institucional, mas esse crescimento
desponta mesmo é com o surgimento do IFS. 
A despeito das alterações advindas do processo de reestruturação imposta pela SETEC/ MEC, essas mudanças ilustram decisões
que incentivam a separação entre ensino e pedagogia, trazendo indícios do dilema Institucional acerca da compreensão da
abrangência dos aspectos pedagógicos e da atuação dos pedagogos não docentes. A extinção da GEINP pode significar uma
grande perda para a organização pedagógica como um todo. A redução das atividades de uma gerência para uma coordenação
subordinada ao ensino, mais uma vez, deixa transparecer um pensamento Institucional sustentado pela visão desarticulada entre
ensino e organização técnico-pedagógica, onde o ensino é visto como mais amplo que a pedagogia.
Quanto a atuação diversificada dos pedagogos não docentes no período do CEFET, apesar das constantes alterações estruturais,
algumas informações apontam para uma atuação profissional mais expressiva ao comparar-se às décadas de 1980 e 1990 da
ETFSE. É preciso considerar, igualmente, que a reestruturação da Escola provoca alterações curriculares, por isso a demanda
para revisão e elaboração de Propostas Pedagógicas de Curso (PPC) cresce, juntamente com a requisição desses profissionais.
Ainda assim, é possível perceber que, normalmente, esses profissionais não ocupam a coordenação das comissões de maior
importância para comunidade escolar.
 
A partir de 2009: O fazer pedagógico sufocado
O surgimento do IFS se dá a partir da fusão de duas autarquias federais, o CEFET e a EAF de São Cristóvão. De estrutura
multicampi se organiza a partir da composição de diversos campi ligados a uma reitoria, que, apesar de gozar de autonomia
financeira, administrativa, patrimonial, disciplinar e didático-pedagógica, permanece ligados a uma rede única, a RFEPCT.
[Aos institutos federais cabe, oferecer] educação profissional e tecnológica em todo o território nacional, articulando-a com ações
de desenvolvimento territorial sustentável e orientando-a para a formação integral [grifo meu] de cidadãos-trabalhadores
emancipados”. (BRASIL, 2010, p.14).
 
A mudança na concepção filosófica e política da E.P. no país contraria o tecnicismo e a formação por competências que impera
anteriormente. No entanto, a prática pedagógica parece distanciar-se bastante do ideal pedagógico dos IF’s. Segundo análises de
Ferreti (2011), em seu estudo sobre a reforma curricular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
(IFSP), falta apropriação política e ideológica acerca da educação politécnica[xvii].
Essa realidade também é visível no cotidiano do IFS e surge nos discursos dos atores envolvidos na dinâmica da escola,
sinalizando problemas de compreensão sobre os fundamentos do sistema produtivo, assim como na concepção da educação
ofertada, ainda muito focada na formação técnica e a serviço de uma visão economicista de mundo.
Outro entrave no processo de reestruturação dos Institutos Federais se refere às imposições do MEC/SETEC, desconsiderando a
escola como espaço de produção de cultura e conhecimento. Nessa perspectiva, Fartes (2008) faz uma análise dos impactos
dessa reestruturação para a formação da identidade pedagógica institucional em três CEFET’s do Nordeste e chega à conclusão
que, a despeito da autonomia curricular prevista nos documentos legais, seus princípios são formulados e regulados por órgãos
externos.
Embora haja peculiaridades em cada Instituto Federal mediante o processo de reestruturação, existe algo comum a todos eles, a
tentativa de implementar as transformações de “cima para baixo”, o que compreende uma verticalização descendente de governo
federal para institutos e, ao que parece em muitos deles, a exemplo do IFS, também imposta aos servidores pelos gestores locais.
            Para adequar-se à realidade multicampi, o IFS altera sua estrutura física a partir do organograma de transição[xviii],
excluindo a Gerência de Ensino e criando a Gerência dos Cursos Técnicos Integrados e Atividades Extracurriculares. A
documentação consultada revela que a Diretoria de Ensino é transformada em Diretoria de Desenvolvimento de Ensino (DDE) e as
Gerências agora passam a ficar subordinadas ao órgão responsável pelo ensino. Essa mudança, além de fortalecer o ensino
Institucional, desvincula-o da direção geral e sua proposta de ação administrativa. Contudo, o fortalecimento do ensino continua
minimizando o fazer pedagógico, no que se observa outra restrição nos espaços de atuação das pedagogas não docentes, agora
resumido em Coordenação Pedagógica e subordinado à Gerência de Apoio ao Ensino.
Como não existe nenhuma restrição regulamentada, no período de implantação do IFS, que impeça os pedagogos de assumir
cargos de gerência ou direção, presume-se que exista uma lógica subentendida de que esses profissionais só podem atuar em
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espaços que se dizem, claramente, pedagógicos. Outro aspecto a ser considerado é a política interna de valorização da profissão
docente, que pode estar dificultando a assunção de outra categoria (técnico-administrativos) aos cargos de chefia.
Até o final do ano de 2014, os órgãos do ensino se organizam em uma estrutura[xix] com apenas uma Diretoria de Ensino e suas
três gerências subordinadas, além de algumas coordenadorias. Nos seis anos completos de existência do IFS, a DDE volta a se
denominar Diretoria de Ensino (DE). Já a Coordenadoria de Integração Pedagógica é substituída pela Assessoria Pedagógica
(ASPED), que passa a ser subordinada hierarquicamente à DE, juntamente com gerências e outras coordenadorias.
Chama atenção a mudança de COINP para ASPED sem nenhuma proposta de alteração para a atuação ou inserção na dinâmica
escolar. As profissionais de pedagogia se dizem tomadas de surpresa com om ocorrido e nenhuma delas sabe explicar o porquê
disso, mas avaliam de forma negativa. Visto que, na opinião delas, a assessoria tem menor expressão ainda do que uma
coordenadoria.
 É possível observar uma ainda maior redução do espaço de atuação profissional das pedagogas não docentes. As portarias
indicam que a Instituição legitima e institucionaliza ações padronizadoras e disciplinares como atribuição profissional delas. Nesse
sentido, chama atenção o alto número de participações em comissões de sindicância - quinze, e comissões de processo
administrativo disciplinar - catorze, totalizando vinte e nove comissões.
Na perspectiva das pedagogas entrevistadas existe um pensamento consolidado na Instituição de que “pedagoga não faz nada”.
Destaca-se essa questão como uma provável evidência do desconhecimento das atribuições do profissional de pedagogia dentro
de uma instituição de educação técnica profissional. Ou quem sabe o fato está apontando para um problema de falta de
reconhecimento e valorização das pedagogas não docentes.
 
CONCLUSÃO
O artigo revela que os espaços pedagógicos foram reduzindo e perdendo a força ao longo dos processos de reestruturação
Institucional. Além de apontar para uma divisão, talvez, ainda negligenciada por parte dos atores da Escola, entre ensino e área
pedagógica. Uma análise sobre os documentos oficiais institucionais traz indícios de inconsistências na base pedagógica escolar,
assim como indica uma minimização de espaços; fortalecimento dos órgãos restritos ao ensino e desarticulação entre ambos. Além
de, também, sugerir uma provável redução das ações desempenhadas pelas pedagogas não docentes, inclusive, com restrição da
atuação delas em cargos de gestão ao longo dos anos na Instituição.
A fragilidade e aparente desconhecimento sobre as atribuições das pedagogas diante do corpo Institucional podem estar
contribuindo para desvalorização e influenciando de forma negativa a atuação e construção de identidades profissionais. Faz-se
essa análise com base nas considerações das próprias pedagogas durante as entrevistas, onde é perceptível a pouca motivação
para o trabalho e certo descrédito profissional. Vale lembrar que a escola como qualquer organização depende de todos aqueles
que estão envolvidos na dinâmica institucional. Sendo assim, é de supor que um arrefecimento da equipe técnico-pedagógica pode
estar interferindo no desempenho educacional dos estudantes e dificultando a atuação docente.
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[1] Opta-se por atribuir o título “não docente” para os profissionais de pedagogia que não estão atuando em sala de aula, visto que
é possível encontrar pedagogos professores na Instituição.
 
[1] Sempre foi confusa a distinção entre o que a instituição chama de técnicos educacionais, pedagogos supervisores e pedagogos
orientadores.
 
[1] A primeira Faculdade de Educação- FACED criada no estado está vinculada a Universidade Federal de Sergipe (UFS), criada
em 1967 e instalada em 1968, formando a primeira turma em 1971 (sistema 3+1).
 
[1] Acordo firmado entre o Ministério da Educação (MEC) e a United States Agency for International Developmente (USAID)
decorrente do golpe militar de 1964, com o intuito de implantar reformas no ensino brasileiro segundo padrões norte-americanos.
 
[1] Essas informações foram extraídas da portaria de nº 001 de 08.01.1976; Portaria de nº 239 de 26.05.1976, dentre outras
centenas de portarias da Diretoria da ETFSE
 
[1] Em muitas portarias chama-se de técnico educacional todos os cargos ligados ao exercício pedagógico, seja supervisor ou
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orientador. Vale registrar que é na década de 1980 que se passa a admitir como técnico educacional, profissionais com outra
formação que não a pedagogia.
 
[1] Informações extraídas da portaria de nº 22 de 27.01.1992 que modifica as funções de confiança. A portaria que implementa a
mudança da estrutura organizacional é a de nº88 de 04.03.1992, porém foi encontrada sem o organograma anexo.
 
[1] Existem evidências da criação da Coordenadoria técnica pedagógica (COTEP) em 1991.
 
[1] Através da portaria nº 397 de 12.06.1998.
 
[1] Através da portaria nº 397 de 12.06.1998.
 
[1] Informações extraídas da portaria nº 97 de 06.04.2001, que trata cargos de direção e funções gratificadas.
[1] Portaria n. 171 de 12.05.2003.
 
[1] Portaria n. 456 de 21.11.2003.
 
[1] Através da portaria de nº533 de 10.11.2005.
 
[1] A COTEP é extinta a partir da portaria 666 de 27/11/2007.
 
[1] Ajuste da estrutura organizacional em 21.02.2008 com a portaria nº 106; ajuste da estrutura organizacional em 09.05.2008 com
a portaria nº292; atualização da estrutura organizacional em 18.06.2008 com a portaria nº 372.
 
[1] A educação politécnica tem o trabalho como princípio educativo, integrando trabalho manual e intelectual na compreensão do
processo produtivo. 
 
[1] Em fevereiro portaria nº124 de 26.02.2009 e em outubro, portaria nº780 de 23.10.2009.
 
[1] Ajuste de estrutura organizacional segundo portaria nº 1.901 de 12/08/2014.
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