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RESUMO  

 

 

No presente estudo, temos o objetivo de compreender os sentidos atribuídos por pedagogas à 

sua ação como ação mediadora. Como questão de partida, buscamos responder à seguinte 

indagação: quais os sentidos atribuídos pelas pedagogas à sua ação no contexto do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)? Para a orientação 

da análise, assumimos o pressuposto de que os sentidos atribuídos pelas pedagogas à sua ação 

mediadora são institucionais, complexos e fazem-se de forma individual e coletiva com vistas 

à qualidade do trabalho pedagógico e educativo no IFRN. Para uma discussão dos conceitos 

relevantes, consideramos os debates, que ocorrem no cenário educacional, das questões 

referentes ao estudo da Pedagogia como Ciência da Educação, a função do pedagogo no interior 

das instituições escolares e a própria identidade desse profissional na coordenação pedagógica, 

bem como sua formação e atuação. Definimos como unidade de referência principal as falas de 

seis pedagogas, que atuam em espaços diferentes da Instituição, considerando as suas 

atribuições definidas institucionalmente e o seu fazer diário na busca da compreensão dos 

sentidos atribuídos a sua ação como ação mediadora. Utilizamos como abordagem 

metodológica a Entrevista Compreensiva, desvelando o objeto de estudo a partir da escuta e 

interpretação do conjunto de falas dos sujeitos. Compreendemos que os sentidos que as 

pedagogas atribuem à sua ação, no contexto do IFRN, são forjados no seu fazer diário, imersos 

em teias configuracionais, permeados de processos dilemáticos, e, assim, em movimento que 

engloba tensões e conflitos geradores de potenciais de bloqueios e mudanças. Com essa 

pesquisa, esperamos contribuir com a reflexão da atuação desse profissional como coordenador 

pedagógico seja no contexto dos espaços escolares, seja nos institutos federais e, de modo mais 

específico, no interior do IFRN.  

 

Palavras-chaves: Pedagoga no IFRN. Coordenação Pedagógica. Ação Mediadora. Entrevista 

Compreensiva 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to understand the senses attributed by pedagogues to their professional 

practices. As an initial question, we seek to answer the following inquiry: what are the senses 

attributed by pedagogues to their practices at IFRN? In order to guide the analysis, we assume 

that the attributed senses to their mediation actions are institutional, complex and created 

individually and collectively. They are constituted that way to achieve quality at the 

pedagogical and educational work at Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Rio 

Grande do Norte (IFRN), which could be translated as Federal Institute of Education, Science 

and Technology of Rio Grande do Norte, in Brazil. Regarding to discussing relevant concepts, 

we consider that the referred debates occur at an educational scenery of issues related to the 

Pedagogy as Educational Science, the role of pedagogues at schools and their own professional 

identity at the pedagogical coordination, as well as their education and work. We have chosen 

as investigation subjects six pedagogues who work at different institutional departments by 

considering their institutional attributions and their daily work when seeking for senses. We 

have used the Comprehensive Interview as methodological approach, which aims to reveal the 

study object through the subjects’ speech. Therefore, we believe that this research will be able 

to contribute with the reflection about the studied professional at school contexts, at Brazilian 

Federal Institutes and, specifically, at IFRN. 

  

 

 

 

 

Key-words: Pedagogues at IFRN. Pedagogical Coordination. Mediation Action. 

Comprehensive Interview. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

“Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. ” 

(Paulo Freire) 

 

 

1.1 Problemática e implicação 

 

O estudo da Pedagogia como ciência da educação, a função do pedagogo nas 

instituições escolares, sua formação e identidade profissional, são temas importantes que 

permeiam discussões no cenário educativo. O pedagogo como profissional da educação tem 

assumido diferentes funções institucionais, seja em espaços escolares ou não escolares, o que 

nos conduz a percepção da necessidade de ampliação da discussão acerca desse profissional.  

Investigar sobre a ação mediadora do pedagogo ou, especificamente, de pedagogas no 

caso desta pesquisa, requer a compreensão da sua identidade profissional. Esta, por sua vez, 

apresenta alguns eixos formativos considerando, por um lado, aqueles referentes à docência 

como base para a formação, conforme proposta defendida pela ANFOPE1, e por outro lado, 

aqueles que reforçam a identidade do pedagogo como pesquisador e mediador das atividades 

educativas nos espaços escolares e não escolares (LIBANEO, 2010). 

 Os diferentes eixos, ou compreensões sobre a formação do pedagogo e a variedade de 

possibilidade de espaços de atuação que os cursos de pedagogia têm habilitado seus egressos, 

ampliam esse leque de exercício profissional dentro e fora das instituições escolares. Nosso 

interesse investigativo, está na ação mediadora de pedagogas em um espaço escolar. Essa 

classificação de pedagogo escolar, abarca duas dimensões, a saber: a demarcação do seu campo 

de atuação profissionalizado em educação escolar e o objetivo maior seria de dar unidade às 

funções desarticuladas do trabalho do pedagogo no interior das escolas (PINTO, 2011).  

Os aspectos acima sumariados são importantes para introduzir as reflexões que 

propomos acerca da ação mediadora de pedagogas atuantes no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), uma vez nos auxilia na delimitação de 

                                                 

1 As discussões propostas pela ANFOPE (Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de 

Educação), defendem que a docência deve ser a base da formação do profissional pedagogo. 
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qual profissional tratamos nessa pesquisa. Ressaltamos que a pedagoga, interlocutora nesta 

pesquisa, é a profissional que desenvolve suas atividades em um contexto escolar como um 

profissional não docente.  

Consideramos que os sentidos atribuídos pelas pedagogas à sua ação são institucionais, 

complexos e fazem-se de forma individual e coletiva com vistas à qualidade do trabalho 

pedagógico e educativo no IFRN. Considerar os sentidos como complexos não nos remete de 

imediato a relação entre os paradigmas da simplificação ou da complexidade (MORIN, 2000). 

No nosso entendimento, embora tenhamos evidente a necessidade de ultrapassar o pensar 

disjunto desenvolvemos as análises elegendo como base principal à complexidade, presente no 

entendimento das relações, a noção de rede de interdependências, dito de outra forma de 

configuração (ELIAS, 1969)2. 

Partimos, assim, da seguinte questão norteadora: quais os sentidos atribuídos pelas 

pedagogas à sua ação pedagógica no contexto do IFRN? Temos como objeto de estudo a ação 

mediadora das pedagogas no contexto dessa Instituição. Nossos objetivos dividem-se entre 

compreender os sentidos dados pelas pedagogas à sua ação e analisar o processo de constituição 

do ser pedagoga nesse contexto institucional. 

É pertinente situarmos que o fazer dessa pedagoga no IFRN constitui-se como uma 

atividade complexa que sofre influência de diversos fatores internos e/ou externos, que 

independem, muitas vezes, da vontade dos sujeitos inseridos na Instituição. Internamente, 

podemos apontar: 1. A relação contraditória que engloba as implicações, influências e relações 

das pedagogas, os processos dilemáticos e desveladores de tensões e inseguranças; 2.  Carências 

de leituras sobre a atuação do pedagogo no campo da educação profissional – especialmente no 

que se refere ao ensino médio3; 3. Dificuldades quanto aos saberes necessários ao trabalho de 

coordenação pedagógica, (função assumida pelas pedagogas no IFRN), e nas açõess 

mediadoras ao dialogar com os diferenciados grupos no âmbito interno do Instituto; 4. Os 

sentimentos de valorações e pertenças que caminham em par tanto com desejos e motivações 

quanto com exclusões que escondem mais que revelam as relações de poder. 

Externamente, podemos pontuar a Educação Profissional no contexto da educação 

brasileira, o Projeto Político Pedagógico da Instituição, sua dinâmica organizacional, sua 

função social e todas as questões que permeiam a ação pedagógica desse profissional em seu 

cotidiano, que podem se caracterizar como potenciais de bloqueio e potenciais de mudança 

                                                 

2 Sobre o conceito de configuração ver a p 40 

3 Estas questões surgem a partir das falas das nossas interlocutoras no capítulo 4. 
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(ELIAS, 1998). Os potenciais de bloqueio e mudança vivenciados por esses profissionais em 

seu fazer cotidiano encontram-se imbricados em um constante movimento que determina, 

muitas vezes, o modo como esse profissional atua no exercício de sua profissão. Um dos fatores 

que poderia ser percebido como um indicativo de mudança ou de bloqueio vivenciado pelas 

pedagogas está na relação que se pode vivenciar entre o espaço e o tempo institucionais, pois o 

tempo e o espaço “[...] são símbolos conceituais de certos tipos de atividades e instituições 

sociais que permitem aos homens orientarem-se diante de posições ou distâncias entre estas 

posições que acontecimentos de todo tipo tomam” (ELIAS, 1989, p.111).  

Sendo assim, o espaço como sendo o de atuação desse profissional no IFRN e o tempo, 

entendido como o momento vivenciado pela Instituição – nesse caso o contexto de criação e 

expansão do IFRN– devem ser considerados como relevantes nas configurações que esses 

profissionais se encontram e que podem se configurar em movimentos de bloqueio e mudanças. 

É em razão dessas questões internas e externas que observamos no cotidiano dessas 

profissionais movimentos potencializadores de mudança. Em nível externo, a própria expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no estado do Rio Grande do Norte 

convoca a busca de ações de mudança no espaço institucional que possam consolidar essa 

expansão com a qualidade socialmente reconhecida, fazendo com que o trabalho da pedagoga 

na coordenação pedagógica se constitua em um importante aspecto na concretização dessa 

expansão.  

Em nível interno, é esperado desse profissional um envolvimento nas mais variadas 

instâncias do IFRN: formação de professores, acompanhamento pedagógico do aluno, 

participação em ações de pesquisa e extensão, articulação interna com os demais profissionais 

na busca de garantir a permanência e o êxito do aluno e participação nas decisões da gestão. 

Pede-se ainda o seu envolvimento na elaboração e coordenação dos planos de curso, na 

constante avaliação do Projeto Político Pedagógico institucional, assim como se exige sua 

participação nos espaços deliberativos, por meio de vagas específicas nos conselhos da 

Instituição. 

A partir dessa presença em múltiplos espaços de atuação e decisão em consolidação 

ao longo do processo de mudança institucional, é que se faz necessário pesquisar a atuação das 

pedagogas deste estudo, as relações estabelecidas no cotidiano escolar, os movimentos dessa 

mudança e os possíveis bloqueios estabelecidos, cabendo, assim, às questões inerentes ao 

trabalho da pedagoga lugar nas leituras e reflexões estabelecidas nesta pesquisa.  

O fato desta pesquisadora atuar como pedagoga no IFRN e de ter como objeto de 

estudo a ação mediadora das pedagogas no contexto institucional evidencia a nossa implicação 
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pessoal, profissional e acadêmica com esse objeto de estudo. Temos um processo pessoal de 

intimidade e uma relação social de envolvimento (BARBOSA, 1998) com esse estudo, por 

atuarmos há oito anos na coordenação pedagógica na Instituição pesquisada, motivo que nos 

inquieta e motiva a ampliar nosso conhecimento sobre essa temática, pois respeitamos e 

reconhecemos o trabalho desse profissional no cotidiano institucional.  

Nessa condição, vivenciamos e acompanhamos as ações dessas profissionais em sua 

atuação, reconhecendo-a como uma ação complexa que atende a diferentes níveis de ensino 

(Educação Básica e Superior), consequentemente com diferentes perfis de alunos, e ainda, em 

um contexto de criação e expansão institucional no estado do Rio Grande do Norte, motivo que 

possibilitou uma nova institucionalidade demarcada por novas significações de ações entre os 

sujeitos autores/atores dessa Instituição centenária na oferta de educação profissional no Rio 

Grande do Norte.  

Entendemos que ser pedagoga escolar no âmbito da educação profissional corresponde 

a mobilizarmos saberes4 específicos do campo da educação e das áreas correlatas em relação às 

especificidades da educação profissional e do objetivo dos Institutos Federais, na busca por uma 

ação mediadora de coordenação pedagógica que contribua para qualidade do ensino e para o a 

aprendizagem dos alunos.  

Essas três dimensões de implicação aqui pontuadas apresentam-se interligadas por um 

fio condutor e encontram-se imersas nas teias configuracionais nas quais esses profissionais se 

inserem nas relações que estabelecem uns com os outros, em um constante movimento 

permeado por bloqueios e mudanças. Por teias configuracionais, compreendemos ser as 

relações de interdependência estabelecidas pelos grupos e instituições nas sociedades. Essa 

expressão encontra-se relacionada com o conceito de configuração de Elias (1969) e é um dos 

princípios norteadores de nossas reflexões, uma vez que consideramos não o coordenador 

pedagógico em si em uma ação individual nesse contexto específico, mas esse coordenador 

imerso em uma rede de interdependência, sujeito a dilemas e tensões que surgem na medida em 

que estabelecem, também, uma rede de relações.  

Percebemos essas relações como um espaço privilegiado de formação, dentro da 

perspectiva do sujeito que aprende defendida pela abordagem autobiográfica, a qual associa a 

produção do conhecimento do sujeito às suas experiências. Conforme afirmam Souza e 

Passeggi (2010, p.12), “[...] é formação, porque parte do princípio de que o sujeito toma 

                                                 

4 Sobre a mobilização de saberes, ver Figura 3, capítulo 4, item 4.1.  
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consciência de si e de suas aprendizagens experienciais quando vive, simultaneamente, os 

papéis de ator e investigador da sua própria história”. 

Desse modo, reconhecemos que as escolhas feitas durante a construção do objeto de 

estudo que buscamos desvelar em nossa pesquisa evidenciam a nossa implicação com a 

pesquisa. Esse pertencimento pode ser percebido durante a fala de uma das nossas 

interlocutoras, Flor de Cactus, no momento em que responde ao seguinte questionamento: 

“Como você percebe a relação do pedagogo com o docente? “[...] você sabe”; “[...] você 

conhece como é”5. Percebemos com essa frase que há uma “natural” cumplicidade entre 

entrevistadora e entrevistada, em virtude de existirem entre nós situações partilhadas em relação 

ao nosso fazer no contexto da Instituição. Assim, não podemos descuidar do fato de que a 

condição de implicada não deve significar necessariamente que o nosso exercício intelectual de 

pesquisa se traduzirá em um registro de atividades que já se conhece a priori, o que 

comprometeria de forma considerável o caráter científico das nossas reflexões. Essa condição 

tampouco deve criar, em virtude do fato de estar pesquisando no contexto em que atuamos, um 

distanciamento entre sujeito e objeto como é apregoado nas ciências naturais. 

Nesse sentido, o que temos de efetuar em nossas reflexões é relativizar esse 

“necessário” distanciamento, buscando perceber o que, por um momento, pode ser percebido 

como algo familiar, em virtude da proximidade, pode oferecer também estranhamentos. De 

igual modo, aquilo que se apresenta como novo, pode ser, em certa medida, conhecido. Por essa 

razão, é possível concluir que existem aspectos de uma realidade que, não obstante à sua 

proximidade, só podem ser percebidos se lançarmos sobre ele um olhar distanciado, capaz de 

perceber a complexidade na fala das entrevistadas. Esse movimento permite-nos compreender 

os sentidos que as pedagogas entrevistadas atribuem à sua ação no contexto do IFRN, buscando 

assim transformar aquilo que nos é familiar em algo que se apresente para além do que é 

aparentemente percebido. 

Em um mesmo sentido, o fato de sermos pedagoga na Instituição não deve significar 

um acesso mais fácil às questões da pesquisa; ao contrário disso. Essa condição traz em si 

desafios teóricos e metodológicos que devem provocar em nós a capacidade de estranhamento 

diante da pesquisa. Em decorrência disso, nossa pesquisa não deve se apresentar como uma 

ação em defesa de uma categoria da qual faz parte a pesquisadora, configurando-se como um 

discurso de militância. Ao contrário, a nossa ação deve ser a de tentar apresentar de forma 

                                                 

5 Flor de Cactus é pedagoga e uma das nossas interlocutoras. Ver o quadro de entrevistados página 45. 
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desnaturalizada a realidade desse grupo em particular, sem deixar de considerar os limites da 

atividade da pesquisa científica. 

É dessa forma que pretendemos buscar compreender os sentidos dados pelas 

pedagogas à sua atuação no IFRN, procurando desvelar o nosso objeto de estudo, ao mesmo 

tempo em que vamos percebendo e registrando suas diversas nuances, de modo a ser a 

pesquisadora o instrumento metodológico mais sutil, pois, concordando com Bourdieu (2004, 

p. 26), acreditamos que “[…] a pesquisa é coisa demasiadamente séria e demasiadamente difícil 

para se poder tomar a liberdade de confundir a rigidez, que é o contrário da inteligência e da 

invenção, com rigor”. 

Este capitulo introdutório é organizado em três tópicos e por meio deles tentamos 

situar o leitor em questões complexas e especificas ao contexto do IFRN. Consideramos, em 

primeiro lugar, a necessidade de explicitar a ação mediadora das pedagogas entrevistadas no 

contexto pesquisado. Na sequência, pontuamos essa ação mediadora se constituindo dentro de 

um processo de longa duração, cujo início nos remete ao trabalho pedagógico do diretor na 

Escola de Aprendizes e Artífices enquanto forma embrionária do que irá se constituir como 

atividade de um coordenador pedagógico. Por fim, no último tópico, tentamos localizar a 

pedagoga no processo de expansão do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN) no estado. 

 

1.2 A ação mediadora da Pedagoga no IFRN 

 

Muito tem se produzido academicamente sobre questões que permeiam o universo da 

educação profissional, tais como a formação dos professores bacharéis, o trabalho como 

princípio educativo, o currículo integrado, a educação e o trabalho, entre outras discussões. 

Poucas são voltadas para as especificidades dos profissionais que atuam fora da sala de aula 

nas instituições de educação profissional que, em nossa pesquisa, elegemos as que atuam como 

coordenadoras Pedagógicas.   

Pesquisar sobre a ação pedagógica das pedagogas no contexto do IFRN não é somente 

ver a sua ação de modo individual; é considerar que, além de pedagoga, essa profissional 

encontra-se imersa em teias configuracionais de vários tipos: família, trabalho, igreja, 

movimentos sociais, entre outras relações que eles estabelecem. Desse modo, essas pedagogas 

assumem diversos papeis que, para Elias (1969, p. 79), só podem ser compreendidos “[…] se 
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começarmos pelo estudo do tipo da sua interdependência da estrutura das suas sociedades, em 

resumo, das configurações que formam uns com os outros”. 

Nessa perspectiva, pesquisar sobre os sentidos atribuídos pelas pedagogas à sua ação 

pedagógica no contexto do IFRN é considerar toda a complexidade que configura a própria 

existência desse profissional, em um contínuo entrelaçar do âmbito individual, em suas 

múltiplas teias configuracionais, no contexto coletivo que determina, muitas vezes a sua ação 

pedagógica nesse espaço institucional específico.  

Em seus estudos acerca da pedagogia no Brasil, Saviani apresenta-nos o termo 

“pedagogia”, ao longo da história da civilização ocidental e até os dias atuais, como 

intimamente relacionado à educação, desse modo, à medida que o homem busca entender esse 

processo educativo como uma ação intencional se constitui a pedagogia como um saber 

específico. Para o autor, a palavra “pedagogia” assim como o adjetivo “pedagógico” trazem em 

si a característica de uma ação metodológica, definida por ele como “[...] o modo de operar, de 

realizar o ato educativo” (SAVIANI, 2012, p. 142).  

A figura desse profissional foi se constituindo como alguém responsável pela 

operacionalização de um ato educativo. A sua atuação no contexto de toda a história do IFRN 

apresenta-se motivados e determinados pelo contexto político, econômico e social de cada 

época e assim, não se constituem como ações naturalizadas, mas intencionais, que decorrem, 

como afirma Libâneo (2010, p. 28), “[...] das necessidades e exigências geradas pela 

reorganização produtiva e pela competitividade no âmbito das instituições capitalistas. ”  

Os estudos de Saviani (2007, 2012) auxiliam-nos na compreensão de que as ideias 

pedagógicas se configuram como ideias educacionais quando inseridas no real movimento da 

educação e não só orientam, mas se constituem como a própria prática educativa. Desse modo, 

os períodos pelos quais passou a Instituição estão intimamente relacionados a uma concepção 

pedagógica.  

Para o autor, às concepções pedagógicas de modo geral envolvem-se em três níveis. O 

primeiro deles, o nível da filosofia da educação, trata especificamente da base, da concepção 

que se adota de homem, de mundo, de sociedade, com vistas a compreender o fenômeno 

educativo. O segundo refere-se ao nível da teoria da educação, responsável pela sistematização 

dos conhecimentos sobre vários aspectos educacionais que possibilitem a compreensão do lugar 

e do papel da educação na sociedade. Para Saviani (2012, p. 143), “[...] a teoria da educação se 

empenha em sistematizar, também, os métodos, processos e procedimentos, visando a dar 

intencionalidade ao ato educativo de modo a garantir sua eficácia”. O terceiro e último nível, 
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refere-se à prática pedagógica, ou seja, trata-se do modo como é organizado e realizado o ato 

educativo. 

Nessa perspectiva, buscaremos brevemente identificar, dentro de cada denominação 

que recebeu o IFRN, ao longo de sua história, como se dava o trabalho de coordenação 

pedagógica, se acontecia, de que modo e quem eram os sujeitos responsáveis por essa atividade, 

fossem diretores, docentes ou pedagogas, dentro de um movimento contínuo e processual de 

reconhecimento de sua ação.  

Destacamos aqui que não temos a intenção de desenvolver uma pesquisa histórica a 

respeito dessa temática, posto que acreditamos que seria necessário o desenvolvimento de outra 

pesquisa, com outro objeto de estudo. Contudo, esse é um recorte histórico – em que buscamos 

índices ao processo de inclusão do profissional das pedagogas no âmbito do que hoje nomeamos 

Institutos Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

Ressaltamos, em primeiro lugar, sua gênese quando da criação das Escolas de 

Aprendizes Artífices (EAA), em um contexto que se entrelaça com as demandas oriundas dos 

processos de urbanização e industrialização ocorridos nos principais centros urbanos do Brasil, 

no início do século XX. Criadas pelo Decreto nº 7566, de 23 de setembro de 1909, o documento 

considera que o aumento constante da população nas cidades exigia que se facilitasse às classes 

proletárias uma forma de vencer as dificuldades nas quais estavam inseridas. Desse modo, se 

tornava necessário, conforme justificativa apresentada no decreto, não só habilitar “os filhos 

dos desfavorecidos da fortuna” com o indispensável preparo técnico e intelectual, mas também 

fazê-los adquirir hábitos de trabalho que os afastasse da “ociosidade ignorante, escola do vício 

e do crime” (BRASIL, 1909).  

A Escola de Aprendizes Artífices tinha o seu currículo voltado para a formação em 

sapataria, marcenaria, alfaiataria, serralheria e funilaria, com o objetivo de formar operários e 

contramestres, uma espécie de professor auxiliar. Tinha como professores profissionais leigos 

do entorno que tivessem o domínio do ofício que deveria ser ensinando. A estrutura 

administrativa das EAA contava com uma equipe formada por um diretor, um escriturário, 

mestres de oficina e um porteiro contínuo de acordo com o que determinava o Decreto nº 7.566, 

de 23 de setembro de 1909 que trata da criação das Escolas de Aprendizes e Artífices. No que 

se refere aos alunos que poderiam frequentar as escolas, estes deveriam ser meninos com idade 

entre 10 e 13 anos e que “[...] não sofressem moléstia infecto-contagiosa, nem tivessem defeitos 

que o impossibilitassem para o aprendizado do ofício” (BRASIL, 1999). 

Na busca por identificar as incumbências descritas para cada um desses sujeitos que 

faziam parte da estrutura da Escola, podemos perceber que a figura do diretor, nomeado por 
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Decreto, tinha como principais funções arrecadar a renda proveniente da venda dos artefatos 

produzidos e vendidos pelos alunos, a compra de materiais necessários aos trabalhos na oficina 

e a prestação de contas ao ministro das receitas e das despesas. Observamos que, além dessas 

questões já pontuadas, também era da responsabilidade do diretor a formulação dos programas 

dos cursos em conjunto com os mestres de oficina e que, posteriormente, deveria ser 

apresentado ao ministro. Esse aspecto apresenta-se como significativo, uma vez que nele se 

encontra no prenuncio do que se configurará como atividade de coordenação centralizada na 

ação do diretor.   

O detalhamento mais específico das funções de cada um desses sujeitos (diretor, 

escriturário, mestres de oficinas e porteiro) pertencentes ao quadro de funcionários da EAA é 

apresentado no Decreto nº 9.070 de 25 de outubro de 1911. Ao analisarmos o referido Decreto, 

percebemos que, mais uma vez, as ações para eles definidas no contexto da Instituição, referem-

se especialmente a questões mais administrativas do que pedagógicas. Dentre as amplas 

responsabilidades apresentadas no decreto, especialmente para a figura do diretor, percebe-se 

uma grande preocupação com a eficácia do ensino, com o controle sobre as atividades e 

essencialmente com a disciplina dos alunos e com o cumprimento da ordem.  

Nos dois decretos referentes à Escola de Aprendizes e Artífices, não há uma figura 

específica voltada para as questões da coordenação do trabalho pedagógico, pois este não seria 

possível, uma vez que a criação do curso de pedagogia e de didática tem seu marco de criação 

em 1939. Percebemos, a partir da leitura da legislação, que nesse período não havia 

preocupação com as questões pedagógicas no campo do ensino e muito menos com a formação 

de professores, reservando como principal objetivo da educação destinar-se aos “desvalidos”, 

a fim de alcançar dois aspectos: a técnica profissional e os valores da ordem e da disciplina. No 

que concerne aos aspectos de formação disciplinar em análise, acerca das três primeiras décadas 

de gestão da Escola de aprendizes a Artífices, Souza e Paiva (2005, p. 3) afirmam que “[...] os 

resultados obtidos na formação profissional dos menores para a indústria local foram 

insuficientes, o mesmo não se pode afirmar quanto ao caráter social e disciplinar”.  

Em um contexto de dificuldades enfrentadas pelas Escolas, algumas transformações 

precisavam ser implementadas, pois os problemas enfrentados pelas escolas, iam desde 

inadequações físicas, falta de materiais à baixa formação dos mestres de oficinas. Nesse sentido, 

em 1920 houve a criação de uma comissão por parte do Governo Federal, do Serviço de 

Remodelação do Ensino Profissional Técnico. Segundo Silva (2012, p. 35) a essa comissão 

“[...] foi atribuída o propósito de examinar o funcionamento das escolas e apresentar as medidas 

que remodelassem o ensino profissional, tornando-o mais eficiente”.  
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Importante ressaltarmos que, embora até 1930 os documentos referentes a esse tipo de 

ensino, concebido como educação para o trabalho, reafirmassem sua destinação ao segmento 

pobre da população, a conjuntura histórica que se delineia aponta para a implementação de um 

projeto de industrialização e urbanização. Nesse contexto, outras demandas – para além do 

assistencialismo – foram colocadas para as escolas de ensino profissional, como por exemplo a 

formação de recursos humanos mais especializados para atuar na indústria. 

A EAA, que anteriormente estava ligada ao Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, passa, então, em 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, a ficar vinculada ao 

recém-criado Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública (MESP). Assim, diante 

das novas demandas de uma economia urbano-industrial, em 1937, a partir da publicação da 

Lei nº 378 de 13 de janeiro, as Escolas de Aprendizes e Artífices foram transformadas em 

Liceus Industriais, em nosso caso o Liceu Industrial de Natal. Os Liceus Industriais estavam 

“[...] destinados ao ensino profissional, de todos os ramos e graus, em vista da iminente 

necessidade de contingentes adicionais de trabalhadores qualificados” (SILVA, 2005, p. 40). 

Mesmo tendo a necessidade de estabelecer uma mudança no perfil de formação desse 

trabalhador, três aspectos permanecem:  

 

 a ausência de uma figura no contexto da instituição responsável pela 

coordenação do trabalho pedagógico;  

 a formação para o trabalho com ênfase no trabalho manual;  

 a educação com base em mecanismos de disciplinamento e controle social e 

ideológico. 

 

No tocante a modelo de ensino pensado para formação desses trabalhadores, a escolha 

pela aprendizagem de um ofício por meio de oficinas permanece como uma marca na rede 

federal de ensino profissional até o ano de 1940, quando essas escolas passam por algumas 

modificações, dando origem às Escolas Industriais, em nosso caso a Escola Industrial de Natal 

(EIN) já no ano de 1942. Até esse período, não havia, na legislação educacional, diretrizes que 

garantissem a unidade desse ensino no âmbito das Escolas Industriais, muito embora o ensino 

industrial se apresentasse como a mais urgente demanda de formação. Isso ocorreu em virtude 

do acelerado processo de industrialização, da necessidade de formação de novos operários, da 

criação de novos empreendimentos no pais e, até mesmo, da necessidade de uma qualificação 

dos trabalhadores que já estavam inseridos no processo fabril. As mudanças no ensino 
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profissional, assim como nas outras esferas do ensino no Brasil, aconteceram como 

consequência da própria intensificação do capitalismo industrial do Brasil, e várias reformas 

referentes a alguns ramos do ensino foram feitas por meio do que se denominou de Leis 

Orgânicas do Ensino.  

Em relação ao ensino industrial nesse período, daremos destaque ao Decreto Lei nº 

4.073 de 30 de janeiro de 1942, que ficou conhecido como Lei Orgânica do Ensino Industrial, 

estabelecendo uma nova organização para as escolas de formação profissional, que passa a 

exigir, de acordo com a organização da sociedade brasileira, um ensino técnico industrial em 

articulação com o desenvolvimento produtivo. Dentro desse conjunto de mudanças provocadas 

pela Lei Orgânica Industrial e suas implicações nas Escolas Industrias de Natal identificamos a 

inserção da figura do Orientador Educacional no contexto do trabalho pedagógico.  

A importância que traz a publicação dessa lei para nossa pesquisa, refere-se ao fato de 

que entre as 76 (setenta e seis) diretrizes que ela apresenta, encontramos em seu XIII capítulo 

o registro histórico de um trabalho especificamente pedagógico que nos permite ir 

identificando, ao longo da história institucional, a construção desse espaço de trabalho de 

coordenação pedagógica em diferentes contextos, de diferentes formas e exercida por diferentes 

sujeitos. De acordo com o referido documento e, especificamente em seus artigos 50, 51 e 52, 

encontramos a especificidade desse trabalho registrada da seguinte forma (BRASIL, 1942): 

 

Art. 50. Instituir-se-á, em cada escola industrial ou escola técnica, a 

orientação educacional, que busque, mediante a aplicação de processos 

pedagógicos adequados, e em face da personalidade de cada aluno, e de seus 

problemas, não só a necessária correção e encaminhamento, mas ainda a 

elevação das qualidades morais.  

 Art. 51. lncumbe também à orientação educacional, nas escolas industriais e 

escolas técnicas, promover, com o auxílio da direção escolar, a organização 

e o desenvolvimento, entre os alunos, de instituições escolares, tais como as 

cooperativas, as revistas e jornais, os clubes ou grêmios, criando, na vida 

dessas instituições, num regime de autonomia, as condições favoráveis à 

educação social dos escolares. 

 Art. 52. Cabe ainda à orientação educacional velar no sentido de que o 

estudo e o descanso dos alunos decorram em termos da maior conveniência 

pedagógica. (grifo nosso). 

 

Instituída pela primeira vez nas escolas industriais e técnicas, esse trabalho de 

Orientação Educacional, ao que podemos identificar, buscava promover a adaptação do aluno, 

tanto à escola como à sua futura profissão, dando conta de “[...] forjar trabalhadores dóceis e 

prontos para aceitar as normas e orientações de seus superiores” (SILVA, 2012, p. 74). Dessa 
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forma, a atuação desse orientador educacional apresentou-se como uma forma de controlar o 

aluno de modo a adaptá-lo tanto a escola quanto à sua futura profissão.  

Identificada a função específica desse profissional na Instituição e sua intenção 

principal, um questionamento parece importante: que profissional deveria assumir a 

coordenação desse trabalho? De acordo com a Lei Orgânica, em seu Art. 56, fica estabelecido 

que “[...] os orientadores educacionais farão parte dos corpos docentes, sendo a sua formação e 

seus estudos de aperfeiçoamento ou especialização feito em cursos apropriados” (BRASIL, 

1942). Embora o texto deixe claro que esse profissional deva fazer parte do corpo docente, em 

nenhum momento aponta qual deva ser a formação desse profissional. 

Nos estudos desenvolvidos por Silva (2012), relativamente à figura desse profissional 

no contexto da EIN, a autora registra que, embora a lei que trate da presença desse profissional 

date de 1942, é apenas em 1950 que o cargo de orientador educacional é assumido pela primeira 

vez por um professor que lecionava a disciplina de Desenho de Móveis, o professor Irineu 

Martins de Lima. Em seu trabalho, a autora registra que, para atuar nesse cargo, o então 

professor precisou realizar um curso de aperfeiçoamento na área de Orientação Educacional na 

Fundação Getúlio Vargas (RJ).  

No nosso entendimento, a década de 1960 foi marcada por uma intensa movimentação 

educativa, posto que, nesse período, há o predomínio das ideias da pedagogia nova na qual se 

defendia essencialmente uma educação pública, gratuita e laica para todos como um direito do 

cidadão e como dever do Estado. No entanto, imerso no contexto da ditadura militar, vivencia-

se ao final dessa década a crise na concepção pedagógica nova (escolanovismo) e o 

fortalecimento da pedagogia tecnicista. Nesse contexto, “[...] o princípio que norteou a 

Orientação Educacional nas escolas profissionais era o de contribuir, por meio do controle do 

desempenho e comportamento do aluno, com sua adaptação racional aos cursos” (SILVA, 

2005, p. 75).  

As atividades desenvolvidas por esse orientador educacional estavam voltadas para o 

trabalho com os estudantes de modo a possibilitar que esse aluno conhecesse os mais variados 

cursos disponíveis, de modo que pudesse escolher dentre eles e com o apoio desse profissional, 

o mais adequado à sua capacidade. Essa escolha, que na maioria das vezes estava condicionada 

à condição de oferta da própria escola, tinha como instrumento principal a realização de 

entrevistas com os alunos. Assim, percebemos que, embora no contexto da EIN, existisse a 

figura do orientador educacional, o mesmo não possuía formação inicial na área pedagógica e 

desenvolvia uma ação voltada para o campo de orientação profissional aos estudantes. 
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A EIN marcou fortemente durante os anos de 1960 a educação profissional no Estado 

do Rio Grande do Norte em meio a uma crescente urbanização da cidade e objetivando a 

qualificação profissional de trabalhadores. Porém, a contratação de um profissional com 

formação específica na área de educação ocorre apenas em 1964, quando é contratada a 

orientadora educacional Maria Elza Fernandes Sena, aluna oriunda da Escola Normal de 

Mossoró/RN, nos anos de 1940. Também sem formação inicial em pedagogia, a orientadora 

afasta-se posteriormente para realização de um curso de aperfeiçoamento na área de Psicologia 

e Orientação Educacional (SILVA, 2005). 

Em face da promulgação da Lei Federal nº 3.552 de 16 de fevereiro de 1959, a essas 

instituições foram atribuídas autonomia administrativa, financeira e didática, transformando-as 

em instituições federais que poderiam oferecer cursos de nível médio. No caso da EIN, em 

1963, são implantados os cursos de nível médio em Mineração e Estradas e, em 1965, a então 

Escola Industrial de Natal passa a ser chamada de Escola Industrial Federal do Rio Grande 

do Norte (EIFRN), não havendo nenhuma mudança quanto a sua estrutura de funcionários e 

oferta de cursos. Três anos depois, em 1968, passa a ser denominada de Escola Técnica 

Federal do Rio grande do Norte (ETFRN). 

Lembramos ao leitor que como na construção histórica de toda educação brasileira, a 

educação profissional sempre esteve inserida em um cenário político, econômico e social, onde 

seus fins muitas vezes se justificam para responder às exigências determinadas pelo Capital e 

que, durante vários períodos da história da educação profissional, as tentativas de superação 

dessa dualidade nunca foram de fato pensadas e implementadas de forma efetiva, a exemplo da 

proposta do currículo integrado, que permite a aproximação entre a educação profissional e o 

ensino propedêutico.  

A Lei No 4.024/61 representa a primeira tentativa de equivalência entre o ensino 

propedêutico e o ensino técnico, uma vez que, por meio dela, foi permitido ao aluno egresso do 

curso profissionalizante adentrar no ensino superior. No entanto, esse ingresso era dificultado 

por dois fortes fatores: os alunos egressos do curso profissionalizante só poderiam ingressar em 

cursos relacionados à sua área de formação técnica e a frágil formação recebida, no que se refere 

aos conhecimentos relativos à área propedêutica também era um fator de dificuldade frente aos 

processos seletivos. Nesse contexto específico, o que encontramos no contexto educacional é a 

realização de um trabalho de orientação educacional realizado por um membro do corpo 

docente, voltado essencialmente para o aluno na busca de ajudá-lo a definir a sua escolha 

profissional. 
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Em 1971, com a Lei Nº 5.692/71 tornou obrigatória a profissionalização dos estudantes 

do ensino secundário. Essa lei, devido à falta de condições materiais e de pessoal das escolas 

públicas secundaristas, aumentou a divisão entre os tipos de escolas e de educação, fragilizando 

ainda mais a escola pública, especialmente as secundaristas estaduais. Nesse contexto 

especificamente, podemos afirmar que essa profissionalização obrigatória causou um duplo 

prejuízo aos alunos. Tendo como principal objetivo a profissionalização, as escolas estaduais 

não conseguiam dar conta de fornecer um ensino propedêutico de qualidade e não possuíam 

estrutura física e docente para uma formação técnica. Nessa década, inicia-se a contratação 

tanto do técnico em assuntos educacionais, como do pedagogo docente com habilitação em 

orientação educacional (que atuava especialmente na disciplina curricular de orientação 

educacional), para a realização de um trabalho que, embora organizado por habilitações, 

apresentava-se com uma atuação mais ampla, atendendo aos alunos, professores, pais e também 

de assessoria à gestão, além de ser agentes presentes na construção dos documentos oficiais. 

Essa perspectiva de uma atuação mais ampla, vivenciada a partir da década de 1970, permanece 

até os dias atuais. 

As décadas de 70 e 80 foram um período de volumoso investimento do capital externo 

nas escolas e se vivenciou um grande investimento na construção de oficinas e laboratórios, 

além do atendimento aos servidores por meio de cursos de capacitação. No contexto da 

educação profissional e mais especificamente na ETFRN, vivenciava-se de forma gradativa a 

extinção dos cursos industriais básicos e passava-se a ofertar o ensino profissional técnico em 

diversas áreas, como Eletrotécnica, Mecânica, Edificações, Saneamento e Geologia. 

Especificamente no que refere a esse período, o destaque importante que damos se 

refere à Lei Federal nº 5692 de 1971, que fixa as diretrizes e bases para o funcionamento dos 

ensinos de 1º e 2º grau (antigo primário e ensino médio). Essa Lei implica na obrigatoriedade 

escolar de quatro para oito anos e acopla ao ensino primário de quatro séries o antigo curso 

ginasial, eliminado dessa forma, o exame de admissão. 

 O ensino médio, agora sob a denominação de 2º grau, passa a ser profissionalizante. 

Desse modo, mesmo os alunos que tinham interesse em concluir o 2º grau para adentrar no 

ensino superior estavam obrigados a cursarem o ensino profissionalizante que era equivalente 

ao 2º grau. Essa obrigatoriedade fragilizou ainda mais o ensino público, especialmente as 

escolas estaduais. Com o foco na profissionalização cuja finalidade era o atendimento a 

concepção do capital humano e ao contexto desenvolvimentista de educação, os cursos 

oferecidos nessas escolas não conseguiam oferecer a contento uma formação de qualidade e 
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entre os muitos problemas por elas enfrentados estavam a falta de estrutura física das escolas e 

a falta de professores com qualificação específica para as formações técnicas. 

Diferentemente das escolas públicas estaduais, Moura (2010) traz-nos um olhar 

diferente para as escolas técnicas. Nessas escolas, a realidade foi de consolidação dos cursos 

nas vertentes industrial e agropecuária, criados e financiados com base nas demandas das 

indústrias e com recursos externos. Para o autor, dois fatores foram decisivos para essa 

consolidação: financiamento adequado e corpo docente especializado.  

Da década de 1980 até meados de 2002, a educação profissional brasileira e, 

especificamente a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, vivenciou um período 

marcado pela estagnação sob a égide do neoliberalismo. O destaque para esse período foram as 

questões decorrentes do Decreto Nº 2.208/97, que permitia aos estudantes ter matrículas 

diferentes, podendo cursar o ensino propedêutico em uma instituição e o ensino técnico em 

outra. Essa ação, além de comprometer a formação dos estudantes no que se referre à qualidade 

da educação recebida, aumentava ainda mais o foço entre a educação profissional e a educação 

propedêutica, reforçando, mais uma vez a dualidade estrutural. 

Nesse contexto, os movimentos de resistência institucional em busca da manutenção 

da qualidade do ensino, também tem na figura do pedagogo ou da pedagoga um importante 

aliado no acompanhamento e atuação frente aos desdobramentos trazidos pela legislação. Esses 

profissionais continuavam a desenvolver o seu trabalho, distribuídos não mais por habilitações, 

mas por áreas criadas a partir na proposta curricular de 1995.     

A compreensão a respeito da ação mediadora do pedagogo – ou de suas pedagogas –, 

constituída ao longo da história da própria Instituição e, como afirma Cury (2000, p. 43) “[...] 

a História, enquanto movimento do próprio real implica o movimento de mediação”, deve 

considerar o contexto mais amplo da educação profissional, que em nossa compreensão se trata 

da formação do sujeito para o exercício de uma profissão, onde essa formação precisa está para 

além da técnica, do saber fazer. Tornou-se necessário garantir a esse sujeito outros 

conhecimentos que possibilitem a sua compreensão do contexto do mundo do trabalho no qual 

ele está inserido, de modo que possa atuar de forma crítica e reflexiva. De igual modo, essa 

ação também é determinada pelo contexto institucional de expansão do IFRN. 

Para Cury (2000 p. 27) a mediação se faz necessária quando não mais se vê “[...] o real 

numa divisibilidade de processo em que cada elemento guarde em si o mesmo dinamismo de 

sua existência, mas numa reciprocidade em que os contrários se relacionem de modo dialético 

e contraditório”. Tal afirmação nos leva a crer que a ação dessas pedagogas em sua relação com 

o contexto institucional e com os atores com os quais se relaciona (alunos, professores, pais, 
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gestores e entre os pares) revela-se como uma ação em que, imersa em uma cultura 

organizacional6 “[...] encontramos elementos de mediação nas relações que o homem estabelece 

com os outros e com o mundo” (CURY, 2000, p. 28) 

Nesse sentido, afirmamos que a ação mediadora das pedagogas se caracteriza como 

um processo e não como um ato que, no contexto das relações, permeadas por processos 

dilemáticos, relações de poder, tensões e conflitos definem a sua atuação nesse contexto. Assim, 

essa ação mediadora não se encontra isolada, mas imbricada em teias configuracionais, as quais, 

em interdependência com espaços institucionais, traduzem-se em configurações.  

A ilustração da Figura 1 tem como objetivo apresentar a nossa compreensão acerca da 

ação mediadora das pedagogas no contexto do IFRN. 

 

                                                 

6 Entendemos ser cultura organizacional, "[...] o conjunto de conhecimentos importantes, como normas, 

valores, atitudes e crenças, compartilhados pelos membros da organização".(STONER, 1995, p. 165) 
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FIGURA 1 - Relações de Interdependência: Ação Mediadora do Pedagogo 

no Processo de Expansão do IFRN 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A figura nos mostra que a pedagoga, em sua ação mediadora no contexto institucional, 

encontra-se imerso em teias de interdependência de muitos tipos. Nessas relações, evidencia-se 

a presença do equilíbrio de poder mais ou menos instável. Assim, essa ação mediadora se 

apresenta em um movimento dinâmico permeado de rupturas, conflitos, parcerias, avanços e 

recuos em contínuos jogos de interdependências permeado de relações de poder. Nesse jogo, 

para que, de fato, essa ação, entendida como uma ação com vistas a uma transformação, 

aconteça, a posição que outro ocupa com suas concepções, pertenças e desejos também 

contribui para realização dessa ação e seu alcance. 

 

1.3 Da contratação por habilitação às demandas de um trabalho por áreas 
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Na década de 1970, tem início a contratação do profissional pedagogo por habilitação 

em que parece resultar em parte da realidade que encontramos, hoje, no IFRN. É a partir desse 

período que a Instituição começa a vivenciar o trabalho de coordenação pedagógica na figura 

dois de profissionais, o Técnico em Assuntos Educacionais (licenciado em qualquer uma das 

áreas, inclusive pedagogia) e o Pedagogo. Esse pedagogo é contratado por habilitação como 

professor de 1º e 2º grau, o qual, além de lecionar as disciplinas referentes a área de Orientação 

Educacional, também atuava no trabalho de coordenação pedagógica, havendo sido contratados 

a partir da habilitação em Orientação e Supervisão Educacional. 

Estando esses profissionais organizados em setores7 de acordo com suas habilitações, 

percebemos que entre os anos de 1980 e 1990, sua contratação para o desenvolvimento das 

atividades de coordenação pedagógica na então ETFRN mantem como foco a contratação 

desses dois profissionais: o Técnico em Assuntos Educacionais e o Pedagogo com alguma 

habilitação. Nesse período, o trabalho realizado por esses profissionais encontrava-se voltados 

para fazeres específicos (com alunos ou com professores), mas também tinha atuação na 

elaboração e discussão de documentos institucionais.  

Nesse percurso, movimentos e embates no campo educacional, surgidos a partir da 

abertura política, estavam voltados para a retomada da luta por uma educação de qualidade para 

todos. Ainda nessas décadas, inicia-se um movimento de educadores, também, em torno da 

problemática da formação dos profissionais de educação e, em 1983, surge um grupo, com a 

denominação inicial de CONARCFE (Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de 

Formação do Educador) com o objetivo de discutir essa formação. Essas discussões em torno 

da formação de professores ganham corpo e, posteriormente, é criada a ANFOPE (Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação), que defende ser a docência a base para 

a formação do pedagogo, fazendo duras críticas à formação desse profissional por habilitações. 

Essa discussão entre a formação mais adequada para esse profissional diante das suas 

possibilidades de atuação também é vivenciada nesse contexto da instituição diante da 

implantação de uma nova proposta curricular para a então ETFRN, mais precisamente em 1995. 

Nesse período, um grande número de profissionais é contratado pela instituição, sendo eles 

técnicos em assuntos educacionais e pedagogos, sendo estes últimos contratados por 

habilitações em orientação e supervisão escolar. Essa nova proposta curricular provoca amplas 

                                                 

7 Ver capítulo 3, item 3.2.1 onde detalhamos a organização do trabalho desses profissionais nesse período 

específico. 
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mudanças, tanto de ordem administrativa como de ordem didático-pedagógica, originando um 

novo desenho curricular para a oferta de educação profissional na instituição. Nesse contexto, 

embora esses profissionais tenham sido contratados com um fim específico, ao chegarem na 

instituição, são distribuídos por gerencias educacionais, organizadas por áreas de conhecimento 

que congregam diferentes cursos. Esse desenho pode ser percebido na fala de Gardênia, ao 

afirmar que, “[...] embora tenha sido contratada para o cargo de supervisora educacional, 

nunca atuei aqui nessa função específica, sempre transitei pelas várias atuações que esse 

contexto exige”. 

Assim, a implantação dessa nova proposta curricular origina uma reestruturação do 

trabalho dos pedagogos e técnicos em assuntos educacionais no âmbito dos Institutos Federais, 

que passam a atuar diretamente nas gerências educacionais, atuais diretorias acadêmicas na 

perspectiva de um trabalho mais amplo, e não mais organizados por habilitação como 

anteriormente. No entanto, em virtude do Decreto nº 2.208 de 1997, que trata da separação 

formal entre educação básica e ensino técnico, passa a não mais ter a possibilidade de efetivação 

dessa proposta curricular. Diante do que impõe à instituição o referido Decreto, mantém-se o 

oferecimento do ensino propedêutico e passa-se a ofertar o ensino técnico em cursos 

subsequentes. Em um histórico processo de resistência e, no que se refere ao trabalho de 

coordenação pedagógica, os profissionais se mantêm distribuídos por gerências educacionais. 

Essa forma de atuação desse profissional, permanece até o presente momento no contexto do 

IFRN. 

 Esse fato apresenta-se como relevante para nossa pesquisa, uma vez que, nas nossas 

reflexões acerca dos sentidos que essas pedagogas atribuem à sua ação mediadora no contexto 

do IFRN, as questões que se inserem no seu fazer perpassam também pela sua formação inicial 

8em relação às especificidades do trabalho no âmbito da educação profissional, especialmente 

nesse processo de criação e expansão institucional. 

 

 

1.4 O pedagogo no processo de expansão do IFRN 

Ainda na década 1990, mais precisamente em 1994, inicia-se o processo de 

interiorização da educação profissional com a criação da UNED (Unidade de Educação 

Descentralizada) de Mossoró. No entanto, esse processo passa a ser impedido por força da Lei 

                                                 

8 As questões referentes a formação inicial em relação com a atuação desse profissional no contexto do 

IFRN são discutidas no capítulo 4. 
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nº 9.649 de 1998, que, em seu artigo 47, proíbe investimentos destinados à criação em 

manutenção de unidades de ensino da educação profissional. Esse período foi marcado por 

grandes problemas, especialmente no que se refere a repasses financeiros, tanto no sentido de 

se promover novos investimentos na estrutura física e de pessoal das escolas quanto na sua 

própria manutenção. Ao término da referida década, a então ETFRN passa a denominar-se 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN). 

As reformas implementadas com a criação dos CEFET’s como um modelo de educação 

profissional tinham como base a oferta de cursos técnicos de nível médio na modalidade 

subsequente, cursos de graduação e pós-graduação. Os cursos oferecidos eram modulares e 

contavam com ampla flexibilidade. 

As reformas estabelecidas nesse período tinham como base os conceitos da pedagogia 

das competências. Segundo Kuenzer (2003), a pedagogia das competências constitui-se uma 

adequada resposta, no que se refere às novas demandas de disciplinamento dos trabalhadores 

para comportamentos flexíveis, de forma a se adaptarem com rapidez e eficiência à situação 

novas e imprevistas. Mesmo diante desse contexto, os CEFET’s, incluído o CEFET-RN, 

também avançavam em processos internos de democratização, de reformulação de suas 

propostas pedagógicas e, especialmente, de resistência frente às reformas descontextualizadas 

no contexto da educação e, mais especificamente, da educação profissional, protagonizando a 

oferta de cursos técnicos subsequentes com concomitância interna entre ensino médio e 

educação técnica.  

A possibilidade do oferecimento de cursos técnicos integrados à educação profissional 

só volta a acontecer em 2004, sob à luz do Decreto nº 5.154 de 2004, reestruturando novamente 

a educação profissional e tecnológica. Nesse novo contexto, em 2006, 12 anos após a 

inauguração da UNED de Mossoró, o governo federal inicia um novo projeto de expansão da 

rede federal de educação profissional, mantendo a característica da interiorização e criando 

mais três unidades: Natal Zona Norte, Ipanguaçu e Currais Novos. 

Próximo a completar 100 anos, e a partir da Lei Nº 11.892/08, que institui a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, também são criados os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). A partir desse momento, as antigas escolas 

técnicas e centros de educação federal passam a integrar uma única autarquia e a acompanhar 

as universidades públicas na oferta de Educação Superior. A referida Lei, em seu artigo 2°, 

define os institutos federais como sendo: 
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“[...] instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares 

e multicampi, especializadas na oferta da educação profissional e tecnológica 

nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos em suas práticas pedagógicas, nos 

termos da Lei”. 

 

Dentro desse novo contexto institucional e com formação inicial e experiência 

profissional com o foco na docência, a nossa ação pedagógica no contexto IFRN, compreendida 

não somente como uma ação individual, mas como uma ação que é reflexo das múltiplas 

relações de interdependência vivenciadas ao longo de sua história de vida, possibilita-nos 

abarcar que a ação desse profissional se caracteriza como uma ação mediadora no contexto 

institucional. Para Pinto (2011, p. 60), “[...] a ação do pedagogo expressa fragmentos de teorias 

pedagógicas que interagem com fragmentos de outras teorias científicas – a etnociência- junto 

com a sensibilidade, a imaginação, os valores, os saberes da experiência, do senso comum 

pedagógico”. O autor postula que “[...] se as ações pedagógicas são únicas, pois situacionais – 

dependem dos outros sujeitos envolvidos e do contexto institucional –, isso não implica que 

não haja nenhuma unidade nas ações do pedagogo” de modo que a presença do outro na 

construção dessa ação é um elemento importante da ação pedagógica, entendida como uma 

ação de intervenção para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem. 

Em sua nova institucionalização, além de equiparada às universidades públicas 

federais, a Instituição traz, entre suas características, o fato de ser pluricurricular, multicampi, 

oferendo educação básica, profissional e superior. Nessa direção, são inaugurados mais seis 

novos campi do IFRN (Apodi, Caicó, João Câmara, Macau, Pau dos Ferros e Santa Cruz), 

posteriormente inaugurando-se mais cinco campi: Nata - Cidade Alta, Nova Cruz, Parnamirim, 

São Gonçalo do Amarante e o Campus de Educação à Distância. Na atual conjuntura, o IFRN 

conta com 21 campi, como podemos observar na figura 2, que apresenta a dimensão geográfica 

da expansão e interiorização do IFRN, no estado do Rio Grande do Norte. 
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FIGURA 2- Mapa da Expansão do IFRN (2004 a 2014) 

 

Fonte: Reitoria do IFRN. 

 

O contexto de expansão traz em si muitos elementos desafiadores, entre os quais 

destacamos a interiorização, que, por sua vez, desencadeia o desafio de levar educação em 

vários níveis ao interior do nosso estado, respeitando as peculiaridades de cada região, de cada 

cidade, somada a ela acrescentamos a nova tarefa de trabalhar com outros perfis de alunos, 

como a modalidade da Educação de Jovens e Adultos, que se apresenta hoje como um grande 

desafio institucional. Também com a nova institucionalização o IFRN passa a ter o papel de 

formar professores nas áreas das Ciências em nível de Licenciatura, assim como a atuar com 

cursos de especialização no interior do Estado, somado às nossas históricas ofertas de cursos 

técnicos de nível médio na forma integrada e o técnico de nível médio na forma subsequente, 

todas buscando articular o ensino, a pesquisa e a extensão. 

O processo de expansão trouxe consigo a necessidade de novas contratações de 

profissionais das mais diversas áreas, entre eles o pedagogo, que viria a atuar nos vários campi 

do IFRN, localizados em municípios diversos do nosso Estado e com ofertas de cursos 

diferentes criados de acordo com os Arranjos Produtivos Locais (APL’s) de cada município. 

Nesse processo de expansão, foi garantido para cada novo campus do IFRN a contratação de 

pelo menos dois pedagogos para compor o seu corpo técnico de profissionais, excetuando o 

Campus Natal - Central, que conta com, pelo menos, um pedagogo por Diretoria Acadêmica, 

além da Diretoria de Ensino. Dessa forma, temos hoje no IFRN um total de 41 pedagogos, 

contabilizando também os profissionais que trabalham junto à Pró-Reitoria de Ensino, 

localizada na Reitoria do IFRN. É dentro desse novo cenário de Educação Profissional no RN 
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que se dá a atuação do pedagogo em cada uma dessas unidades. Identificamos ao longo da 

história do IFRN que a atuação desse profissional, conforme acontece atualmente, constitui-se 

como uma presença recente que muito se tem a desvelar. 

Desse modo, há necessidade de se discutir a ação mediadora desse profissional, que 

tem como base formativa ou experiência profissional a docência e é contratado para 

desempenhar a função de técnico-administrativo em educação, cargo que se encontra 

estruturado pelo Plano de Cargo e Carreira do Técnico Administrativo em Educação (PCCTAE) 

e traz com descrição sumária as seguintes funções:   

 

[…] implementar a execução, avaliar e coordenar a (re)construção do projeto 

pedagógico de escolas de educação infantil, de ensino médio ou de 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) 

 

Percebemos que, embora a contratação seja para o desenvolvimento de um trabalho 

técnico, este trabalho é desenvolvido fundamentado em uma natureza essencialmente 

pedagógica que exige um corpo de conhecimentos específicos que lhe garantam a atuação com 

vistas a transformação social por meio da educação. Assim, consideramos ser este o profissional 

convocado a atuar como pedagogo especialista como ‘[...] um profissional, não diretamente 

docente que lida com fatos, estruturas, processos, contextos, situações, referentes à prática 

educativa em suas várias modalidades e manifestações (LIBÂNEO, 2010, p. 45). 

Em suma, ao indagarmos acerca dos sentidos atribuídos à atuação enquanto pedagoga, 

temos presente a preocupação com sua ação mediadora dentro do conjunto da educação 

profissional e, especificamente, na configuração do IFRN, cujo o cenário é de expansão 

institucional. Ressaltamos que a educação profissional no Brasil traz consigo a marca da 

dualidade estrutural, que tem como principal característica escolas diferentes para públicos 

diferentes. De um lado, para as camadas mais elevadas da sociedade, a educação básica dá-se 

em instituições privadas na maioria dos casos, com o principal objetivo de acesso ao ensino 

superior para posterior ingresso no mundo do trabalho. Por outro lado, nas camadas populares, 

grande maioria da população, permanece uma educação básica, geralmente na rede pública de 

ensino, com qualidade inferior e condições precárias. Algumas vezes, essa educação básica é 

associada a cursos profissionalizantes aligeirados e que não garantem a inserção desse sujeito 

de forma qualificada no mundo do trabalho. Nessa perspectiva, o ciclo vicioso de escola para 

quem pensa com o foco no ensino propedêutico e a escola para quem executa, com o foco no 
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ensino profissional, retroalimenta-se, retroalimentando, assim, a dualidade estrutural presente 

na educação profissional. 

Assim, ao observarmos a função dos IFs, e do IFRN em especial, com a sua nova 

institucionalidade, como já registramos anteriormente, percebemos que lócus de trabalho desse 

profissional, coordenador pedagógico, aponta para uma ação de mediação pedagógica que não 

está restrita a um trabalho com um único foco de atuação, mas como um trabalho complexo de 

múltiplas facetas, de modo que essas características institucionais têm reflexo no trabalho desse 

profissional. 

O fato de ser uma instituição multicampi, com atuação em diferentes eixos 

tecnológicos, desencadeia no IFRN uma grande diversidade de ofertas educacionais, 

possibilitando que diferentes públicos, em diferentes faixas etárias e com diferentes interesses 

possam usufruir de uma educação de qualidade. Por essa razão, o pedagogo, que atua 

diretamente com esses alunos, vê-se desafiado a mobilizar uma diversidade de saberes de modo 

a garantir o acompanhamento desses alunos em virtude de cada um desses sujeitos, 

necessitarem de olhares diferentes por parte de toda comunidade educativa. De igual modo, o 

desafio de trabalhar com a formação de professores em um contexto institucional que traz a 

especificidade de ter em seu corpo docente os professores bacharéis também se configura como 

um grande desafio na atuação desse profissional.  

Somado a essas questões, vivencia-se a atuação de assessoria junto aos gestores, o 

atendimento aos pais, a participação em órgãos colegiados e da realização do trabalho técnico 

de elaboração de pareceres de participação na elaboração e acompanhamento dos planos de 

cursos entre outras funções, dentro do contexto da educação profissional de modo mais amplo 

e do contexto institucional do IFRN, de modo mais local. Nesse contexto específico, identifica-

se, portanto, a necessidade de uma busca constante de discussões acerca da ação desse 

profissional nos diversos campi, onde cada um atua de modo a garantir que suas ações possam 

ser percebidas e reconhecidas pela comunidade como uma atividade específica desse 

profissional.  

O pedagogo atuando como coordenador pedagógico “[…] é chamado ainda para a 

função transformadora, articuladora de mediações pedagógicas e interacionais que possibilitem 

um melhor ensino, melhor aprendizagem dos alunos e, portanto, melhor qualidade da educação” 

(PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2015, p.11). No entanto, embora estejamos pontuando as 

características específicas do contexto do IFRN, buscando estabelecer relações com o nosso 

objeto de estudo, “[...] só podemos compreender muitos aspectos do comportamento ou das 

ações das pessoas individuais se começarmos pelo estudo do tipo da sua interdependência da 
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estrutura das suas sociedades, em resumo, das configurações que formam uns com os outros” 

(ELIAS, 1969, p. 79). 

Diante dessas questões e de nossa inserção como pedagoga integrante desse contexto 

específico do IFRN, nossa ação não resulta de um desejo individual, mas se configura como 

imersa em uma rede de funções e de interdependência. Dessa forma, essa ação encontra-se 

permeada por sentimentos que, momentaneamente, nos levam a questionar nossa atividade 

profissional, gerando assim um conflito pessoal ao mesmo tempo nos mobilizando na busca de 

caminhos para superação de conflito.  

Desse modo, acreditamos que as reflexões propostas nesta pesquisa poderão contribuir 

com a reflexão acerca da atuação desse profissional em três contextos: o contexto dos espaços 

escolares das instituições de educação profissional; no contexto dos Institutos Federais, onde 

essa discussão ainda se apresenta discreta; e, de modo mais específico, no contexto específico 

do IFRN, possibilitando uma maior compreensão da atuação desse profissional na instituição. 
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2. PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 

“Não para enaltecer a função social ou científica, 

mas para promover o prazer investigativo e 

reafirmar o primado da tradição racionalista que 

representa, e que preconiza a anterioridade do 

social sobre o individual. Mesmo que, para 

reconhece-lo, dê voz aos sujeitos que falam a voz 

da sociedade, quando pensam expressar 

unicamente a si mesmos.” 

(Jean-Claude Kaufmann) 

 

 

2.1 Sobre o modo de fazer  

 

Apresentar o nosso percurso teórico-metodológico é mostrar o fazer da nossa pesquisa 

baseada na escolha dos referenciais epistemológicos que orientam a análise das falas dos 

sujeitos participantes dessa pesquisa. Em se tratando de uma pesquisa qualitativa em educação, 

o nosso olhar não está voltado para responder a questões prévias ou testar hipótese, mas buscar 

compreender os sentidos do outro a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação.  

O fato de ser pedagoga, de atuarmos no contexto da educação profissional e do IFRN 

e, nesse momento, buscarmos compreender quais os sentidos atribuídos pelas pedagogas à sua 

ação pedagógica no contexto do IFRN, poderia trazer em sua essência um problema de ordem 

metodológica. No entanto, buscamos estabelecer um necessário distanciamento para que 

possamos não apenas transpor para nossas reflexões uma compreensão particular da ação 

pedagógica desse profissional, o que comprometeria substancialmente o nosso trabalho, mas 

buscar livrar-se de todos os pressupostos que trazemos de nossa vivência prática e assim, com 

rigor científico, produzirmos um conhecimento sobre o objeto de estudo já delimitado.  

O não distanciamento entre sujeito investigador e objeto pesquisado tem ocupado 

espaço em muitas discussões no campo das ciências e, em nosso trabalho, não pretendemos 

apresentar uma solução definitiva para essa tensão. Nem poderíamos. Acreditamos, contudo, 
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que a parcialidade, subjetividade e incompletude inerentes a toda investigação científica não 

devam comprometer as nossas reflexões. 

Desse modo, percebemos que ao tentar compreender os sentidos atribuídos pelas 

pedagogas à sua ação pedagógica no IFRN, essa ação nos conduz a estarmos atentos às 

subjetividades que se inserem nesse processo, ou seja, estarmos aberto a múltiplos olhares, 

privilegiar o heterogêneo, o pensamento complexo, a afetividade, a compreensão da 

obscuridade, educando o olhar no sentido de ler o que está por trás do que se diz. Fazer essa 

leitura, não buscando encontrar verdades, mas analisar esses sentidos multireferencialmente sob 

perspectivas plurais que contribuam para um melhor desvelar do objeto de estudo. Nesse 

aspecto, adotamos a multireferencialidade como um dos princípios teórico-metodológico da 

pesquisa, uma vez que a 

 

[...] análise multirreferencial das situações das práticas dos fenômenos e dos 

fatos educativos se propõe explicitamente uma leitura plural de tais objetos, 

sob diferentes ângulos e em função de sistemas de referências distintos, os 

quais não podem reduzir-se uns aos outros. Muito mais que uma posição 

metodológica, trata-se de uma decisão epistemológica. (ARDOINO, 1998, p. 

7) 

 

Assumir na pesquisa a multirreferencialidade como um dos princípios fundantes é, 

sobretudo, assumir que a realidade dos sujeitos que compõem a pesquisa e todo o contexto em 

que ela se insere configura-se como uma realidade complexa; onde todas as relações que se 

estabelecem estão interligadas; o todo e as partes se relacionam de tal modo que é impossível 

analisar qualquer ação de modo isolado, configurando-se em um olhar essencialmente holístico. 

Para Martins (1998, p.24), “[...] no âmbito da complexidade, o conhecimento científico é 

concebido como uma entre tantas outras formas de representação do conhecimento, e se 

caracteriza como uma dentre várias possibilidades de interpretação da realidade”. Desse modo, 

as reflexões sob essa perspectiva, conforme afirma Borba (1998, p.14), “[...] não está ligada a 

explicações e sim a compreensões; não a lógica e sim aos sentidos; não a racionalidades e sim 

a afetividades; não a homogeneidade e sim a heterogeneidade. 

A abordagem multirreferencial vem nos apontar que a compreensão dos sentidos dados 

pelas pedagogas à sua ação pedagógica, como na presente pesquisa, não se resume a um olhar 

específico sobre um saber individual e fragmentado. Nessa abordagem, busca-se ir além da 

compressão isolada, busca-se compreender cada um dos sujeitos como parte integrante de um 

todo onde estão presentes as suas subjetividades, incertezas, dúvidas, entre outros aspectos que 

estão diretamente relacionados à sua ação, ao seu modo de agir. 
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Lançar um olhar plural sobre o objeto de estudo a ser desvelado não nos isenta de 

assumir a nossa compreensão acerca do termo ‘sentidos’ tantas vezes presente neste escrito. 

Para a nossa pesquisa, assumimos a compreensão dos sentidos nos ancorando em Augé (1999, 

p.9), que nos aponta ser “[…] o sentido social, isto é, o conjunto das relações simbolizadas, 

instituídas e vividas entre uns e outros no seio de uma coletividade que esse conjunto permite 

identificar como tal. ”. Desse modo, a construção desses sentidos envolvem as pertenças do 

indivíduo, os processos identitários, e assim, a relação entre o individual e o coletivo, bem como 

os processos alteritários ou seja, as implicações, as influências e as relações com o(s) outro(s) 

e com o si-mesmo. Pensar na compreensão dos sentidos nos leva a percebê-los como criação 

social, instituídos e instituintes em processos de interação com os outros agentes, nas situações 

cotidianas na combinação de teorias e saberes que mobilizam, em nosso caso, a ação pedagógica 

mediadora desses profissionais. Esses sentidos, embora possam perecer posturas individuais, 

constituem-se, antes de tudo, como um sentido social e coletivo e perpassam pelo fato de como 

essas pedagogas se veem diante dessa coletividade, podendo sentir-se incluídas em sua relação 

com os alunos e excluídas em sua relação com o docente. 

Para Augé (1999), esse sentido, antes de ser cultural, é social e constrói-se em torno 

de dois eixos: o eixo da identidade, que representa o eixo da pertença, definindo as diversas 

identidades de classe desse indivíduo e o eixo da alteridade, que coloca em ação as categorias 

mais abstratas, trazendo aspectos das relações estabelecidas no processo, das histórias de vida 

dos sujeitos, das suas implicações, configurando-se assim em um ritual de dupla polaridade, 

que se apresenta não de forma separada, mas intimamente imbricadas. 

Ao reconhecer a nossa condição de implicada com o objeto de estudo, a escolha 

teórico-metodológica a ser feita, apresenta-se como uma busca por uma metodologia que nos 

permitisse dar conta, se não de sua totalidade, pelo menos da complexidade de nosso objeto de 

estudo que corresponde a ação pedagógica de pedagogas no contexto do IFRN, lançando sobre 

ele um “olhar sociológico” que nos permita ver as coisas mais complexamente, assumindo parte 

das concepções de Bourdieu (2001). Para tanto, utilizamos como unidade principal de 

referência a entrevista realizada e interpretada dentro da metodologia da Entrevista 

Compreensiva. Essa metodologia, por seus fundamentos, pressupostos e suas características 

apresenta-se como explica Bourdieu (2001), ao se referir sobre a forma de comunicação na 

entrevista, como sendo ao mesmo tempo inteligível, tranquilizadora e atraente. 

Ainda dentro dessa busca por referenciais teóricos que orientasse o olhar sobre o nosso 

objeto de estudo, encontramos os conceitos de configuração advindos das reflexões de Elias 
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(1998). Para o autor, o conceito de configuração supera a dualidade entre sujeito e objeto, 

sociedade e indivíduo que nos aponta a ideia de que estes indivíduos são autônomos e livres 

com relação à dinâmica social. Lançar o olhar sobre um objeto de estudo considerando o 

conceito de configuração é acreditar que os seres humanos são interdependentes e que suas 

vidas e suas ações são determinadas por relações e processos configurativos que esse indivíduo 

estabelece com o outro; que elas estão em constante movimento e que possuem dinâmicas onde 

as questões individuais possuem a sua importância, mas que a compreensão desse sujeito não 

pode se reduzir ao individual. O coletivo tem papel fundamental na ação mediadora desse 

indivíduo. Existe uma configuração singular que determina a individualidade humana. Para 

Elias, existem desejos e planos de pessoas e grupos isolados, mas nosso padrão de 

comportamento e nossa configuração não foi pretendida por nenhuma pessoa em particular. 

Ao adotar como um dos princípios teórico-metodológicos o conceito de configuração 

de Elias (1969) e todas as questões que dele decorrem, as reflexões que trazemos nessa pesquisa 

não devem se limitar a descrever as ações individuais desses profissionais com o olhar sobre o 

seu fazer técnico e profissional, mas pensar essa ação de mediação pedagógica no contexto do 

IFRN. Precisamos considerar as configurações e as teias de interdependência que eles formam, 

tais como suas histórias de vida, profissional e de formação, com os alunos, com seus pares, 

com os gestores, com os docentes e com as atribuições definidas institucionalmente, ou seja, 

buscar compreender “o modo como esses componentes individuais se ligam uns com os outros 

de modo a formarem unidades” (ELIAS, 1969, p. 78). 

Nesse sentido, Elias, (1969) aponta que é preciso aprender a pensar as configurações 

como categorias, assumindo como ponto de partida a individualidade plural dos indivíduos que, 

embora atuem em uma mesma instituição, realizem as mesmas atividades permeadas de 

particularidades, de relações que se estabelecem em diferentes espaços, com diferentes sujeitos, 

de diferentes maneiras. A leitura de Elias torna-se, então, importante para indicar que há um 

processo dilemático e abastecido pelas tensões e conflitos estruturais na constituição do ser uma 

pedagoga no contexto do IFRN. Como processos, implicam em relações entre diferenciados 

grupos e no conjunto na necessidade de um olhar que tente perceber os bloqueios e os potenciais 

para as mudanças. (ELIAS, 1998). Esse autor auxilia-nos a compreender o pensar de um 

indivíduo, considerando que ele está dentro de uma configuração e, uma ação que possa parecer 

particular, na verdade é permeada por questões coletivas gerando assim uma interdependência 

funcional.   
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Ao buscarmos perceber os sentidos atribuídos pelas pedagogas à sua ação pedagógica, 

é necessário estarmos atentos as questões que vão além do que se diz e do que se faz. É preciso 

aguçar o olhar para perceber as possíveis relações de tensão que os sujeitos da pesquisa 

vivenciam em seu fazer e que podem estar configuradas nas relações que elas estabelecem com 

si mesma, com os outros, com as suas histórias de vida etc. 

Os referencias até então definidos e as questões até então levantadas nos conduziu a 

escolha de uma estratégia metodológica que ao mesmo tempo em que nos possibilitasse o 

desvelar do nosso objeto de estudo, nos permitisse perceber suas diferentes nuances. Nesse 

contexto, a Entrevista Compreensiva (KAUFMANN 2013; SILVA 2006, 2012), enquanto 

metodologia de base etnográfica, nos permite lançar luz sobre os sujeitos na busca de 

compreender, perceber comportamentos, ações, silêncios que são colhidos por meio da escuta 

ao outro. Para Kaufmann (2013 p.14) o campo de pesquisa é lócus do nascedouro da teoria “[...] 

o ponto de partida da problematização teórica sugerida pelos fatos”. 

No entanto, nessa metodologia não se busca a compreensão pela compreensão, mas 

procura-se perceber no outro a valoração que ele dá ao que buscamos entender em nosso objeto 

de estudo. Por conseguinte, a Entrevista Compreensiva tem como dispositivo central o discurso 

oral, a fala do outro. Dar voz ao sujeito é compreendê-lo como ser histórico capaz de pensar 

sobre o seu fazer, mesmo, como registra Kaufmann (2013, p.19), “[...] quando pensam 

expressar unicamente a si mesmo”. 

Nesse sentido, a postura do entrevistador na condução da entrevista, apresenta-se como 

um aspecto importante de modo que ele participa ativamente na condução da entrevista 

envolvendo-se com o entrevistado. Para Kaufmann (2013, p. 87) “[...] o pesquisador que se 

mantém reservado impede que o informante se libere”. Assim, a entrevista adquire um ar de 

conversa entre os pares que, mesmo sem se tornar seu duplo, é capaz de romper com a 

hierarquia. Atitudes como simpatia, empatia, amabilidade, acolhimento e abertura são 

necessárias de modo a combater qualquer forma de intolerância sobre o que diz o entrevistado. 

Desse modo, é no movimento exitoso entre proximidade e distanciamento que vêm as 

confissões mais interessantes.  

No nosso entendimento, a metodologia da Entrevista Compreensiva, por dar voz aos 

sujeitos, possibilita compreendermos as práticas sociais. Para Silva (2012) “[…] a palavra é, 

então, percebida como ato concreto do sujeito, como guia da realidade social, como meio de 

expressão da cultura”. Assim, “[...] os valores explicitados pelo outro, por meio de entrevistas 

registradas oralmente, são mediadores para compreensão e explicação da ação social”. Nesse 
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sentido, o termo compreensão nos aponta para a construção de uma teoria que parte da empiria, 

propondo assim uma inversão nas fases de construção o objeto.  

Vale ressaltar que Entrevista Compreensiva apresenta-se como uma metodologia de 

caminho aberto e possibilita a construção do trabalho a partir de várias leituras, permitindo 

assim a reinvenção da teoria. Nela a busca dos sentidos vai se construindo por meio da fala dos 

sujeitos e da valoração que ele vai dando a cada aspecto trazido para reflexão pelo autor ou 

mesmo que ele considerou como pertinente falar. Desse modo, o desvelar do objeto de estudo 

vai se construindo e se reconstruindo na tríplice relação entre o pesquisador (suas leituras, 

pressupostos, implicações), o pesquisado (com suas histórias de vida, pertenças, experiências) 

e as teorias (que embasarão as reflexões por hora propostas). (SILVA 2006; KAUFMANN, 

2013). Nessa perspectiva, para o fazer da pesquisa, temos como base quatro princípios teóricos 

metodológicos sobre os quais buscamos desvelar o nosso objeto de estudo. 

A Entrevista Compreensiva (KAUFMANN, 2013; SILVA 2006) reflete uma forma 

diferenciada de desvelar um objeto de estudo onde o campo de pesquisa não se configura como 

um espaço de averiguação e comparação de hipóteses relacionadas à problematização da 

pesquisa, “[...] mas o ponto de partida dessa problematização, do forjar das questões, de índices, 

de categorias, de unidades de sentido”. (SILVA, 2006, p.7). 

Sob esse objeto de estudo, desvelado a partir de um trabalho de “artesão intelectual” 

(MILLS, 1986), buscar analisar a fala dos entrevistados sob uma análise compreensiva, nos 

permite e nos conduz a empregar uma abordagem multireferencial na pesquisa (ARDOINO, 

1998). Assim, ao pesquisar a ação mediadora de pedagogas no contexto do IFRN, devemos 

considerar que essa ação possui diversos tipos de relações, poderes de diversas ordens e que só 

pode ser compreendida como parte de uma rede de relações que a envolvem, nesse sentido, nos 

ancoramos no conceito de configuração da Sociologia de Processos (ELIAS, 1998). 

Por fim, buscamos em nossa pesquisa, refletir sobre os sentidos que as pedagogas 

entrevistadas atribuem à sua ação no contexto do IFRN, onde compreendemos que os sentidos 

se revelam nas experiências discursivas dos sujeitos em relação com o outro (AUGÉ, 1999). 

Desse modo, os princípios teóricos metodológicos adotados para essa pesquisa, não se 

apresentam como partes isoladas na construção de um objeto de estudo, mas intimamente 

relacionados em um constante movimento de construção e desvelamento onde o pesquisador é 

considerado um artesão intelectual (MILLS, 1986) por ser aquele que, na construção da 

pesquisa, sabe dominar os instrumentos e construir, ele próprio a sua teoria e o seu método. 

 

2.2 O campo e os interlocutores da pesquisa 
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A pesquisa foi realizada comtemplando 5 campi e a Reitoria do IFRN. Entre eles, os 

campi Natal-Central, Mossoró, Santa Cruz, Ipanguaçu e São Gonçalo do Amarante. Existem, 

atuando na ETEP do IFRN, pedagogos do sexo masculino. No entanto, nesta pesquisa, todas as 

entrevistadas são pedagogas que atuam na ETEP, no âmbito de cada Campus e da Reitoria, e, 

como tal, referenciaremos essas interlocutoras ao longo deste escrito. 

Os campi foram escolhidos, considerando que cada um detém estruturas acadêmico-

administrativas distintas em razão do seu tempo de existência. Sendo os campi Natal Central e 

Mossoró os mais antigos e os demais, implantados a partir de 2006 com a expansão da Rede 

Federal de Educação Tecnológica no Estado do Rio Grande do Norte. Esses campi, além de 

terem sido implantados em períodos distintos, contemplam também eixos tecnológicos 

diferentes e por sua vez, permitindo que os olhares das interlocutoras acerca do seu trabalho 

também possam ser distintos. 

É importante registrarmos que a Equipe Técnico-Pedagógica nas várias unidades 

acadêmicas do IFRN constitui-se como uma equipe multidisciplinar, contemplando a existência 

de pedagogos, técnicos em assuntos educacionais e psicólogos e que, para esta pesquisa, foram 

escolhidas apenas as pedagogas como interlocutoras em razão do objeto de estudo desta 

pesquisa e das possíveis relações existentes entre a sua atuação e a sua formação inicial. 

Em resumo, os interlocutores foram definidos, considerando os critérios a seguir, que 

acreditamos mais poder contribuir com a nossa reflexão:  

 Ser pedagoga; 

 Está atuando em diferentes locais no IFRN;  

 Pertencer a campus de fases de expansão diferentes; e 

 Ter tempos distintos de atuação. 

 

2.3 Os dispositivos da pesquisa 

 

Adotando como metodologia a Entrevista Compreensiva, trabalhamos com os seus 

dispositivos na busca da construção desse objeto de estudo e seu posterior desvelamento. Para 

isso, a Entrevista Compreensiva, enquanto metodologia, apresenta-nos os dispositivos 

específicos para o trabalho com essa abordagem, a saber: quadro de entrevistados, o roteiro de 

entrevistas, os planos evolutivos e as fichas de interpretação. 
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O primeiro deles, o quadro de entrevistados serve, de acordo com Silva (2006), para 

situar os sujeitos/atores/autores da pesquisa que devem também ser situados ao longo do texto 

nas suas falas. Em nossa pesquisa, apresentamos as entrevistadas por meio do nome de flores, 

a saber, Lírio, Girassol, Gardênia, Girassol, Helicônia e Flor de Cactus. Os nomes foram 

escolhidos por elas como forma de preservar a sua identidade. Nesse dispositivo, também se 

encontram presentes informações importantes que podem auxiliar tanto o leitor como o 

pesquisador na compreensão da escrita da pesquisa, tais como: tempo de atuação na instituição, 

idade média, cursos de pós-graduação, formação inicial entre outras informações. Essas 

informações foram obtidas antes de cada entrevista por meio de perguntas direta às 

entrevistadas. Uma vez definido os critérios de escolha para os nossos interlocutores, 

apresentamos o quadro de entrevistados com os sujeitos da pesquisa: 
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QUADRO 1 – Entrevistadas 

 

NOME CAMPUS 

IDADE 

(EM 
MÉDIA) 

IES 

(FORMAÇÃO 
INICIAL) 

PÓS-GRADUAÇÃO (EM 

QUE ÁREA) 
IF DE ORIGEM 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO NO IFRN 

FUNÇÃO 

PARALELA AO 
IFRN 

SITUAÇÃO DE 
ENTREVISTA (DATA, 

LOCAL, COM OU 
SEM 

INTERRUPÇÕES) 

MARGARIDA PROEN 40 anos 

FIP (Letras) e 

UFRN 

(Pedagogia) 

Mestrado em Educação Campus 6 anos 

Professora dos anos 

iniciais da Rede 
Municipal de 

Educação 

30/05/2014, Reitoria, 

sala de reuniões, duas 

interrupções. 

LÍRIO São Gonçalo 37 anos UFRN Mestrado em Educação João Câmara 4 anos Não 

16/10/2014, Campus 
São Gonçalo do 

Amarante, sala do setor 

Pedagógico, quatro 
interrupções. 

HELICÔNIA Santa Cruz 41 anos UFRN 

Especialização em 

Educação de Jovens e 

Adultos e Especialização 
em Didática da Geografia 

e da História. 

Santa Cruz 6 anos 

Coordenadora do 
PRONATEC, trabalha 

na DIRED e é 

Vereadora. 

17/10/2014, Campus 
Santa Cruz, sala de 

reuniões, sem 

interrupções. 

GARDÊNIA Natal Central 49 anos UFRN Doutorado em Educação  Natal Central 19 anos 

Professora de EJA da 

Rede Municipal de 

Educação 

24/10/2014, Campus 
Natal Central, sala de 

reuniões da Diretoria 

Acadêmica, sem 
interrupções.  

FLOR DE 

CACTUS 
Mossoró 52 anos UERN 

Especialização em 

Pesquisa Educacional 
Mossoró 19 anos Não 

31/10/2014, Campus 

Mossoró, sala de 
reuniões do Setor 

Pedagógico, duas 

interrupções. 

GIRASSOL Ipanguaçu 33 anos UFRN Mestrado em Educação Ipanguaçu 6anos Não 

31/10/2014, Campus 
Mossoró, sala de 

reuniões do Setor 

Pedagógico, sem 
interrupções. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 



 

 

 

46 

O segundo dispositivo apresentado é o roteiro de entrevista. Silva (2006) define o 

roteiro de entrevista como um instrumento relativamente flexível, podendo ser ajustável após a 

realização de algumas entrevistas iniciais, que, segundo ela, podem ser realizadas antes mesmo 

do pesquisador partir para o campo. Organizados a partir de blocos temáticos, esse roteiro 

deverá servir de orientação para o pesquisador e para o entrevistado. 

 

 

 

QUADRO 2 - Roteiro de Entrevista 

Roteiro de entrevista 

1) História profissional 

• Escolha da profissão de formação inicial 

• Experiência de formação e atuação 

profissional  

2) Concepções e sentidos 

• Educação profissional 

• Currículo integrado 

• Formação de professores 

• Saberes da prática pedagógica  

3) Relações  

• Com as atribuições definidas pelo IFRN 

• Com os docentes 

• Com os alunos 

• Com os seus pares (pedagogas da 

Instituição) 

 

 4) Ser pedagoga no IFRN  

• Na atuação com os discentes  

• Com os docentes na formação pedagógica  

• Com a gestão 

•  Fragilidades e sucessos como coordenador 

pedagógico 

• Expectativas e projetos  

5) Potencialidades e limitações 

• Ensino, pesquisa e extensão 

• No contexto do IFRN 

• Saberes pedagógicos necessários à sua 

atuação 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O terceiro dispositivo são as fichas de interpretação, nas quais iniciamos o processo de 

análise a partir de uma escuta atenta da fala de cada entrevistado, essa escuta se faz necessária 

para que possamos ir identificando os núcleos de sentido necessários à construção da pesquisa. 

Nessas fichas, constam registros das falas dos entrevistados que são utilizadas em paralelo à 

construção dos planos evolutivos no processo de análise. 

 

  

QUADRO 3 - Fichas de Interpretação  

Margarida (30/04/2014, sala de reuniões 

da Reitoria) 

Falas 

Anotações 

Eixo 03: Relações (atribuições definidas 

pelo IFRN; com os docentes; com os alunos 

e com os seus pares) 

 

“Vivemos na instituição uma situação 

diferente das outras instituições que tem o 

papel do pedagogo, suas atribuições e 

atuação definidos [...] somos centenários e só 

vamos ter a presença do pedagogo após 60 

anos de existência. O desafio de tanto tempo 

sem ele, agora é provar a necessidade dele”. 

 

“Uma casa de educação em que a grande 

maioria das pessoas que atuam não são 

profissionais da educação, são pessoas de 

outras áreas e que não tem um pedagogo para 

conduzir os processos que são pedagógicos”. 

 

“As atribuições do pedagogo no IFRN é um 

campo em construção, ele aponta desafios”. 

“Os saberes que trazemos de nossa formação 

aqui são, de certa forma, contestáveis. Aqui 

você tem que provar quase que diariamente o 

seu papel: - isso daqui é comigo, esse é meu 

espaço, isso daqui é pedagógico”. 

 

A presença do pedagogo na instituição não 

data do seu início, deste modo, se aponta a 

necessidade diária de conquista desse espaço. 

Ver LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e 

pedagogos, para quê? São Paulo: Cortez, 

2010. 
Um dos grandes desafios que se aponta para 

esse profissional é o trabalho com 

profissionais que não são docentes. Ver 

MOURA, Dante Henrique. A formação de 

docentes para a educação profissional e 

tecnológica. Revista Brasileira de 

Educação Profissional e Tecnológica, v. 1, 

p. 23-38, 2008. Apontar o contexto macro em 

que esse profissional está inserido e focar nos 

eixos da formação docente (1ª área de 

conhecimento específica e a 2ª formação 

didático-político-pedagógica e as 

especificidades das áreas de formação da 

EPT). 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Esse processo de análise, onde buscamos entender as questões que emergem de suas 

falas, não apenas as questões mais explicitas, mas também as que ficaram entre as palavras, o 

silencio, o não dito. E assim é nesse constante ir e vir, objetivando compreender quais os 

sentidos atribuídos pelas pedagogas entrevistadas à sua ação pedagógica no contexto do IFRN, 

que vamos iniciando o processo de análise das falas dos sujeitos, por meio dos registros nas 

fixas de interpretação. Essas fichas são construídas de modo a considerar três aspectos 

importantes da pesquisa: a fala dos interlocutores, as nossas impressões acerca do que foi dito 

e as possibilidades teóricas que nos ajudarão na construção desse objeto de estudo. 

Em paralelo, com as fichas de interpretação, construímos os planos evolutivos, 

constituindo essa fase como uma das mais árduas nesse processo de reflexão a que uma pesquisa 

de propõe. Não menos importante que as demais, essa dupla e paralela construção permite-nos 

manter atento ao encadeamento de ideias dos sujeitos, evitando dispersões que possam nos levar 

a caminhos que não contribuirão para o processo de escrita reflexiva, deste modo os planos 

evolutivos se apresentam como guia. Para Silva (2006, p. 13), “o plano evolutivo funciona como 

suporte, um fio diretor, a cadeia de ideias centrais, auxiliares do pesquisador, de forma que não 

se deixe sufocar pelo material ou pela emergência não dominada das hipóteses”. 

A seguir, apresentamos, como exemplares, três planos evolutivos, posto que os demais 

se encontram no apêndice desta dissertação. 
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QUADRO 3 - Planos Evolutivos 

Plano Evolutivo I Plano Evolutivo III Plano Evolutivo IV 

A) A construção da identidade do pedagogo 
a.1) A escolha da profissão: opção ou falta dela 

a,2) A formação nascida no fazer 

a.3) Ser pedagogo no IFRN: saberes necessários e desafios  
B) Concepções e sentidos: educação profissional, currículo 

integrado, formação de professores e saberes da prática pedagógica 
b.1) Dificuldades na efetivação: entre o dito e o feito 
b2)  Formação docente: entraves e possiblidades 

C) Eu pedagogo e outro no IFRN 

c.1) Com as atribuições definidas pelo IFRN 
c.1.1) Múltiplas tarefas 

c.2) Com os docentes 

c.2.2) Dificuldades, entraves, distanciamento 
c.3) Com os discentes 

c.3.3) Aproximação, reconhecimento, realização 

c.4) Entre os pedagogos 
c.4.4) Os seminários como instrumento de aproximação 

d) Ser pedagogo no IFRN 

d.1)Atuação com discentes 
d.1.1) O aluno como mediador da prática pedagógica 

d.2) Com os docentes na formação pedagógica 

d.2.2) A reunião pedagógica como espaço formativo 
d.3) Com a gestão 

d.3.3) O papel de assessoria 

d.4)Fragilidades e sucessos na atuação como coordenador 
pedagógico 

d.4.4) O lugar e o não lugar do pedagogo 

d.5)Expectativas/projeto 
d.5.5) O formação como caminho para a superação 

e)Potencialidades e limitações 

e.1)Na atuação ensino, pesquisa e extensão 
e.1.1) A ênfase no ensino 

e.2)No contexto do IFRN 

e.2.2) O não lugar X fortalecimento profissional 
e.3)Saberes da prática pedagógica 

e.3.3) Saberes específicos e saberes cotidianos 

 

a) A construção do ser pedagogo no IFRN 

a.1). Ser docente como opção ou falta dela 

a.2). Resolver questões do fazer 

a.3) Saberes necessários à formação pedagógica 

b) Efetivações no caminhar: currículo integrado, 

educação profissional, formação de professores e 

prática pedagógica 

b.1) Distanciamento entre o fazer e o dizer 

b.2) O conhecimento necessário 

b.3). Uma discussão ausente 

c) Ter um lugar: demarcar espaços 

c.1) Distinção: ter dispositivos x lidar com bloqueios 

c.2) Fortalecimento em alguns espaços: a gestão, os 
seminários, as reuniões pedagógicas 

d) Descompasso 

d.1) Sofrimento- limites e possibilidades 
d.2) Reconhecimento- o aluno com eixo 

e) A ênfase no ensino 

 

A) A construção da identidade do pedagogo no IFRN 
a.1) Ser docente: opções, necessidades e conflitos 

a,2) Resolver questões do fazer 

B) Efetivação no caminhar: educação profissional, currículo integrado, 

formação de professores e saberes da prática pedagógica docente 

b.1) Uma discussão ausente, um conhecimento necessário 

b.2) Entre o dito e o feito: ranços e avanços 
b.3) Ser docente na EPT: saberes necessários, especificidade no 

fazer 

C) Ter um lugar: demarcar espaços 

c.1)Marcas históricas, presença recente 

c.2) Fortalecimento em alguns espaços: a gestão, os seminários, as 

reuniões pedagógicas 

D) Descompasso 

d.1) Luta e embate: o trabalho com o docente  

d.2) Reconhecimento: o aluno como eixo 
d.3) A ênfase no ensino, limites, possibilidades, saberes necessários 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Esses planos vão se modificando e sendo ajustados à medida que vamos escutando as 

falas e organizando as hipóteses que surgem nesse processo de reflexão, caracterizando-se 

como um processo invertido de construção de um objeto de estudo no qual implica zelo, 

reflexão e sensibilidade. Desse modo, cada um dos dispositivos da pesquisa (roteiro de 

entrevista, quadro de entrevistados, plano evolutivo e fichas de interpretação) foram ajudando-

nos na análise e construção de nossa pesquisa em um constante movimento entre a análise das 

falas e as escolhas teóricas que surgiram ao longo da pesquisa, originando assim a estrutura da 

dissertação. 

 

2.4 Estrutura da dissertação  

 

A estrutura da dissertação está organizada em capítulos e suas respectivas seções. Na 

introdução, problematizamos o objeto de estudo. Partimos das motivações e inquietações que 

demonstram o processo de implicação da pesquisadora com o seu objeto de estudo. 

Apresentamos também os percursos, as questões e o cenário que fizeram emergir o projeto de 

mestrado. Ainda neste capítulo, propomo-nos a fazer uma breve retomada histórica da presença 

desse profissional pedagogo ao longo das várias denominações que recebeu, ao longo de sua 

história, o que hoje conhecemos como IFRN, desde a Escola de Aprendizes e Artífices até o 

atual contexto. 

No capítulo 2, trazemos os princípios teórico-metodológico que nos amparam na 

construção e desvelamento do nosso objeto, anunciando os dispositivos de pesquisa e o 

movimento da análise. 

No capítulo 3, intitulado “Ser pedagoga no IFRN”, iniciamos as nossas reflexões 

discutindo as reação entre a escolha ou não das nossas interlocutoras pelo curso de pedagogia 

e o caminho percorrido até chegar a sua atual função de coordenadora pedagógica no IFRN, 

buscando compreender quais as possibilidades e os limites de um profissional que tem seu foco 

formativo e suas maiores atuações na docência e que hoje exerce a função de coordenador 

pedagógico em uma instituição de educação profissional. Discutimos também a presença 

histórica desse profissional em sua função específica (de coordenador pedagógico) no IFRN e 

os espaços ocupados por esses profissionais como forma de efetivação de sua função, do seu 

fazer. 

No capítulo 4, “Efetivações no caminhar: possibilidades e limitações”, dedicamo-nos 

a analisar o fazer desse profissional, sua ação pedagógica no contexto do IFRN, considerando 
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essa ação como reflexo do espaço em que ele se encontra e principalmente as redes de 

configurações que eles formam uns com os outros e como eles vão, processualmente, dando 

sentido ao seu fazer. Fazer esse permeado de processos dilemáticos.  

Na última parte do estudo, apresentamos as considerações finais, nas quais 

discutiremos os resultados da pesquisa, enfatizando sua relevância para outros estudos que 

possam discutir a atuação do pedagogo como coordenador pedagógico no contexto da educação 

profissional e do IFRN especificamente. Apontamos também as contribuições da pesquisa para 

o nosso desenvolvimento como profissional, em especial, para as reflexões acerca do fazer desta 

pedagoga em seu contexto específico. 

 

 



 

 

 

52 

3. SER PEDAGOGA NO IFRN 

 

 

“[...] só podemos compreender muitos aspectos do 

comportamento ou das ações das pessoas 

individuais se começarmos pelo estudo do tipo da 

sua interdependência da estrutura das suas 

sociedades, em resumos, das configurações que 

formam uns com os outros.” 

(Norbert Elias) 

 

 

 

 

Ao escolher como título para esse terceiro capítulo a construção “Ser pedagoga no 

IFRN”, entendemos que ele traz em si um processo que se configura como uma identidade 

profissional, onde o sujeito mencionado não é apenas pedagoga, mas é pedagoga no IFRN e 

esse fato traz em si uma série de especificidades vivenciadas por esse profissional e que 

buscamos refletir durante todo esse trabalho de pesquisa, entendendo que a construção dessa 

identidade “[...] resulta de um movimento complexo, processual e interdependente e se 

concretiza a partir de um considerável número de articulações e vivências e saberes que têm os 

indivíduos no cotidiano da rede social e formativa, que flui incessantemente” (AIRES, 2009, p. 

16). 

Sabemos que uma identidade profissional não se constrói em um momento específico 

e nem se obtém apenas pelo ingresso em uma profissão e/ou instituição, ela é construída e vai 

se constituindo à medida em que esse indivíduo vai socialmente estabelecendo relações com os 

outros, consigo mesmo e com o contexto em que está inserido. Portanto, ao optarmos por essa 

frase inicial deste capítulo, temos como objetivo compreender os aspectos que constituem esse 

“Ser pedagoga no IFRN”, a partir da fala das entrevistadas, tendo como ponto de partida as 

questões das opções, resistências ou mesmo circunstâncias que antecederam a entrada dessas 

pedagogas no curso de Pedagogia, ou seja, sua decisão pelo magistério. 

Na busca por essa compreensão da identidade profissional, perpassamos também pela 

chegada desse profissional no IFRN, a sua presença na história da instituição e sua atuação em 

espaços institucionais específicos como forma de constituição dessa identidade profissional.  
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3.1 Da opção pelo magistério ao magistério como opção. 

 

O papel e o lugar que ocupamos profissionalmente na sociedade trazem em si aspectos 

relevantes de nossa trajetória e dos motivos que nos levaram a escolher aquela profissão e não 

outra. A escolha para o exercício de uma profissão é permeada por diversos fatores que reúnem 

as questões mais particulares, como desejos, sonhos e expectativas individuais, as influencias 

exercidas pela família, apontadas como um dos grandes elementos influenciadores dessa 

escolha e também questões relacionadas à remuneração, status, carreira e reconhecimento 

social.  Para Gatti, fatores intrínsecos e extrínsecos, combinados e interagindo de diferenciadas 

formas, determinam a construção de um projeto profissional. Assim, para a autora (2010, p. 

143-144), aspectos “[...] como empregabilidade, renda, taxa de retorno, status associado à 

carreira ou vocação, bem como identificação, autoconceito, interesses, habilidades, maturidade, 

valores, traços de personalidade e expectativa em relação ao futuro”, encontram-se inseridos no 

processo de escolha profissional. 

Ouvir o que as interlocutoras nos trazem sobre esse processo de escolha pelo qual 

passaram possibilita-nos uma aproximação maior de sua realidade bem como uma compreensão 

dos caminhos percorridos intencionalmente ou circunstancialmente que hoje fazem parte da 

pessoa e do profissional em que se tornaram e dos processos de transformação pelos quais 

passam diariamente. 

Nas sociedades mais antigas, a escolha profissional não se configurava uma 

possibilidade a ser escolhida pelo jovem, muitas vezes essa escolha profissional era herdada 

“de pai para filho”, fazendo com que o jovem assumisse a responsabilidade de dar continuidade 

ao ofício iniciado pelos seus pais. Esse fato era considerado por muitos jovens uma obrigação 

e pelos pais motivo de grande orgulho. Atualmente, embora essa realidade tenha se modificado 

um pouco, ainda é comum deparamos-nos com esse fato, especialmente quando as escolhas 

pela profissão estão entre os cursos de Medicina, Engenharia e Direito, nas ditas “Profissões 

Imperiais” (COELHO, 1999). Estas são, no Brasil, as profissões que se apresentam como as 

primeiras opções que aparecem na possível escolha de um jovem. 

Mais à frente, com as mudanças no modo de produção, onde o objetivo deixa de ser o 

trabalho como meio de subsistência e passa-se a explorar a força de trabalho com base no modo 

de produção capitalista, instaura-se uma nova ordem social em que as famílias em particular e 

a sociedade em geral, têm sua função econômica e as relações com o trabalho alteradas. Essa 
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mudança, trouxe consigo não só alterações nas relações de trabalho, como também nas escolhas 

profissionais. 

Atualmente, os jovens são, cada vez mais cedo, convocados a realizar essa escolha 

que, comumente ocorre entre 15 e 17 anos. Para muitos jovens, esse é um momento de vivência 

de inúmeros conflitos, medos, insegurança, definições em diversos campos de sua vida e ter de 

escolher uma profissão se configura como mais um grande desafio. A esse respeito, Soares 

(2002, p. 19) afirma que, iniciado na adolescência, esse processo de escolha encontra-se 

permeado por diversas questões, tais como: busca de si mesmo, de uma identidade, período de 

crises e questionamentos. Essas questões, somada à necessidade de uma escolha profissional, 

apresentam-se como elementos que constroem e que são constituintes de uma identidade adulta. 

Assim, o que se configura como um processo de escolha profissional para um jovem? 

O processo de escolha desse jovem por uma profissão traz em si questões a respeito de 

autonomia, independência financeira, felicidade, escolha de uma rotina, privilégios, 

reconhecimento, realização entre tantos outros fatores e se configura como um momento 

conflituoso e decisório em que ele se vê diante de múltiplas opções entre as quais necessita 

decidir por uma delas, mesmo que inicialmente. Primi explica que a escolha profissional se dá 

em um processo complexo de decisão em que, “[…] nesta situação, uma pessoa precisa tomar 

uma decisão a partir de um conjunto de opções disponíveis. É fundamental que ela considere 

suas características pessoais simultaneamente com as características das opções” (PRIMI et al., 

2000, p. 451-452). 

Em nossa escuta e reflexão acerca do que as nossas interlocutoras trouxeram em suas 

falas, constatamos que a escolha e a inserção delas no Magistério não ocorreram de forma linear 

e aponta para diversos fatores, diversas motivações e diversos caminhos que as conduziram 

para o curso de Pedagogia. Ao definirmos como título para esta sessão construção “Da opção 

pelo magistério, ao magistério como opção”, buscamos para uma melhor compreensão do leitor 

apontar que uma escolha profissional tanto pode surgir a partir de motivações internas, que 

desde cedo apontaram para uma escolha pela docência, como também por uma imposição das 

circunstâncias por elas vividas em suas relações e inter-relações do eu consigo mesmo, com 

o(os) outro(os), bem como, com os contextos sociais e familiares nos quais estão inseridas. Para 

Bohoslavsky (1987), a escolha profissional se estabelece em uma relação entre aspectos que 

perpassam por questões como:  o que fazer, quem ser, que lugar pertencer no mundo através do 

trabalho. Nesse contexto, o autor faz uma diferenciação entre identidade vocacional e 

identidade profissional. No que se refere à identidade, trata-se de aspectos mais voltados para 

o lado afetivo e motivacional determinado por conflitos inconsistentes e que podem ser negados 
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pela orientação profissional.  Relativamente à orientação profissional, o autor classifica como 

sendo produto de uma ação social e das ideologias que permeiam a nossa relação no mundo e 

o com o outro. 

Percebemos, portanto, que a forma como as nossas interlocutoras optaram pelo curso 

de Pedagogia, como já dito anteriormente, foi fruto de diversos fatores que trazem em si 

escolhas e circunstâncias diferentes, consideradas por Amaral (2003) como uma escolha 

multifatorial, determinada por aspectos familiares, políticos, financeiros, educacionais entre 

outros comuns ao cotidiano. Para Lírio, Girassol e Helicônia, a escolha pelo magistério não se 

configurava como uma opção inicial, mas se concretizou fruto de diversos fatores, como 

evidenciamos na fala de Helicônia, que discorre: “[...] tentei vestibular 02 vezes pra Direito, 

mas não consegui. Depois fiz vestibular para Pedagogia. Em 1993 entrei em Pedagogia na 

UFRN, eu sofri muito. Almejava a carreira jurídica, queria uma profissão melhor, queria 

ganhar dinheiro”. A fala dessa pedagoga acerca dessa escolha, nos remete a dois importantes 

aspectos a serem destacados, um deles diz respeito ao processo de sofrimento registrado por ela 

frente a escolha pela docência e o outro diz respeito à escolha de uma profissão que pudesse 

dar um melhor retorno financeiro. 

Sobre esse sofrimento diante da escolha pela docência, Valle (2006) aponta que o 

cenário em que se encontra a carreira docente se insere em um terreno contraditório e um 

imaginário historicamente negativo em que de um lado se apresentam aspectos positivos que 

inspiram a inserção na carreira docente, tais como flexibilidade na organização dos turnos de 

trabalho, períodos de férias mais longos e mais frequentes, liberdade de ação e ainda elevados 

níveis de empregabilidade, mas também apontam as questões que impactam negativamente 

nessa escolha. Para o autor, além da carreira “[...] exigir um enorme investimento pessoal e 

familiar (diplomas e aprovação em concursos), oferece um futuro profissional incerto, baixos 

salários, limitadas possibilidades de ascensão pessoal, condições precárias de trabalho, além de 

requerer uma grande versatilidade” (VALLE, 2006, p. 181). 

Em relação à escolha de uma profissão com vistas a uma melhor remuneração, 

voltamos para a questão da hierarquização das profissões, que tem raízes históricas em nosso 

país nas intituladas “Profissões Imperiais” que sempre estiveram associadas a uma melhor 

condição de vida, uma melhor posição social.   

Para Soares (2002, p. 53), as questões que estão ligadas à essa escolha por uma 

profissão de maior prestígio social têm sua origem central na política, ou seja, estão voltadas 

para a formação de dirigentes. Para o autor, era na política que “[...] desejavam estar todos os 

que queriam dirigir os destinos do país, que tinha como seus principais expoentes advogados, 



 

 

 

56 

médicos e hoje engenheiros e economistas”. Se estabelecermos um paralelo com a educação, 

as escolhas no âmbito da Pedagogia, após o ingresso no curso, ficam, muitas vezes, voltadas 

para gestão, coordenação e supervisão. Também em funções dirigentes. 

Assim como Helicônia registra o não desejo pela carreira do magistério, também 

encontramos esse aspecto na fala de Lírio, que revela: “[...] eu não queria pedagogia. O meu 

sonho era Psicologia. [...] fui cursar pedagogia para procurar alguma coisa que se 

assemelhasse. Fui tentando fazer a correlação com os saberes”. Na mesma direção, Girassol, 

filha de professora e que tinha instalada em sua casa uma escola de reforço escolar, explica que: 

“Eu não queria Pedagogia, até porque aquilo era uma constante na minha em minha vida. Fiz 

meu primeiro vestibular para Fisioterapia”. 

É possível perceber na fala das três interlocutoras que o não desejo pela profissão 

docente foi um motivo de conflito nessa tarefa de definição pela escolha profissional. A não 

escolha por aquilo que acredita ser o melhor para si e o fato de optar por um outro caminho, 

coloca os jovens em mais um conflito frente a tantos outros a serem vivenciados nessa faixa 

etária de sua vida, de modo que “[…] escolher uma carreira significa deixar de escolher outras 

possibilidades e este é um dos aspectos difíceis dessa definição: a renúncia àquilo que não foi 

escolhido” (CASTANHO, 1988, p. 12). 

Diferentemente do que encontramos na fala das três interlocutoras que apresentamos 

até então, um outro grupo participante do nosso estudo apresenta uma outra perspectiva a 

respeito dessa escolha, mais voltado para um sentimento de dom/vocação. Nesse sentido, os 

estudos de Rainer (2011) apontam que essa escolha “depende da construção de um imaginário 

pessoal e principalmente social sobre a profissão docente” (RAINER 2011, p. 19). Nesse 

sentido, para Margarida e Gardênia, a opção pelo magistério foi algo percebido e acalentado 

desde muito cedo, como nos coloca Gardênia: “[…] desde muito cedo sabia que educação era 

a minha área. Desde pequena eu já brincava com as bonecas de ser professora”. Esse aspecto 

também encontramos na fala de Margarida que tendo sua mãe como professora nos faz o 

seguinte registro: “sou filha de professora, sempre sonhei com o magistério”. 

Sabemos que os sujeitos que desejam o magistério como profissão trazem consigo 

experiências em suas vidas como estudantes, experiências essas que podem ser positivas ou 

negativas, mas que influenciam em sua escolha de modo que estes sujeitos“[…] não são 

recipientes vazios” (MARCELO, 2009, p.13) quando escolhem à docência como profissão. De 

acordo com os estudos apontados pelo autor, existem três tipos de experiências que influenciam 

nos conhecimentos e crenças que os professores possuem sobre o ensino: 
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Experiências pessoais: incluem aspectos da vida que conformam determinada 

visão de mundo, crenças em relação a si próprio e aos outros, ideias sobre a 

relação entre escola e sociedade, bem como família e cultura. A ordem sócio-

económica, étnica, de género, religião pode afetar as crenças sobre como se 

aprende a ensinar. Experiência baseada em conhecimento formal: o 

conhecimento formal, entendido como aquele que é trabalhado na escola – as 

crenças sobre as matérias que se ensinam e como se devem ensinar. A 

experiência escolar e de sala de aula: inclui todas as experiências vividas 

enquanto estudante, que contribuem para formar a ideia sobre o que é ensinar 

e qual é o trabalho do professor. 

(MARCELO, 2009, p. 15-16). 

 

Focando a nossa escuta sobre a fala de Gardênia, encontramos um aspecto importante 

que merece destaque, o aspecto altruísta que a interlocutora deixa claro quando aponta os 

motivos da escolha desde muito cedo pelo magistério ao declarar: “gosto de lidar com pessoas, 

de ajudar as pessoas, sejam elas quem sejam e da forma que sejam. Não me interessa, são 

pessoas”. De acordo com os estudos feitos por Valle (2006), em que se discute as motivações 

pela carreira do magistério, encontramos destaque para esse aspecto altruísta evidenciado na 

escolha pela docência, onde os motivos evocados pelos professores estão fortemente ancorados 

na realização pessoal, na imagem de si e na experiência cotidiana. O aspecto altruísta que 

registramos perceber na fala da entrevistada, apresenta-se como sendo algo que pode determinar 

a escolha por essa profissão, de modo que a possibilidade de ajudar, compartilhar e 

especialmente, de estar em contato direto com pessoas em seu fazer cotidiano, aparece como 

um aspecto motivador para a escolha da profissão.  

Para fechar o último aspecto que organizamos, definido como forma de discutir sobre 

a opção ou não opção das nossas interlocutoras pelo magistério, trazemos uma reflexão que 

embora também tenha sido pontuada pelas demais interlocutoras, é evidenciada de forma mais 

forte por Flor de Cactus, quando deixa claro em sua narrativa: “[…]  iniciei o magistério por 

acaso. Na cidade, as pessoas falavam que estava tendo o curso de magistério e que era mais 

uma oportunidade aí eu resolvi fazer. Só que comecei a fazer por acaso e me apaixonei”.  

Elias (2001), acerca desse aspecto, registra que não podemos afirmar “[…] que 

determinada atividade seja resultado de uma opção pessoal [...]” mas, essa atividade será 

sempre influenciada e definida por uma série de aspectos que vão além de nossos desejos 

individuais. Nesse contexto, a fala de Flor de Cactus aponta-nos para o fato de que as nossas 

escolhas não são escolhas individuais, mas são fruto de nossa inserção em teias configuracionais 

que, muitas vezes, são mais determinantes que as questões individuais. Para essa interlocutora, 

a escolha pelo magistério se apresentou como uma possibilidade que lhe foi oferecida sem ter 
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motivações inicialmente individuais, porém fruto de uma conjuntura política, social, 

educacional ou mesmo econômica na qual estava inserida. 

O destino de uma pessoa não se define somente por questões individuais, referentes a: 

dons, méritos, aptidões, inteligência, sorte, vocação entre outros aspectos. Temos que 

considerar, explica Valle (2006), que dependemos do fato de termos nascido em um momento 

da história e dentro de um contexto. Desse modo, existem elementos que influenciam as opções, 

prescrevem o futuro e orientam a nossa escolha pessoal, influenciado fortemente o nosso 

itinerário profissional. 

Percebemos que o caminho percorrido pelas interlocutoras participantes da pesquisa 

desde a entrada no curso de Pedagogia até sua chegada na atual situação profissional em que se 

encontram, atuando como coordenadoras pedagógicas no contexto do IFRN, foram trilhados de 

modos diferentes, assim como são diferentes os contextos em que cada uma delas estavam 

inseridas. No entanto, dois aspectos são comuns na fala de todas as interlocutoras. O primeiro 

deles se refere ao fato de que todas elas tiveram atuação como docentes ante do ingresso no 

IFRN, mesmo que em diferentes espaços e com públicos diversos. O segundo aspecto refere-se 

a questão de que essas interlocutoras reconhecem que as formações que buscaram até o 

momento estão relacionadas às necessidades que foram surgindo ao longo do percurso como 

assinala Margarida ao afirmar “[…] as minhas formações sempre foram buscando aperfeiçoar 

o que eu estava fazendo”. Na mesma direção, Girassol registra: “fui bolsista de pesquisa, 

trabalhei 6 anos em uma escola particular de Natal e sempre que ia surgindo uma oportunidade 

e com ela a necessidade de novos saberes eu ia me capacitando para isso”. 

Desse modo, percebemos que as trajetórias vivenciadas pelas interlocutoras ao longo 

de sua vida profissional apontam para o reconhecimento de que há a necessidade de se pensar 

sobre o que se faz, e de há especificidades nesse fazer. Dente as necessidades de conhecimentos 

para realização de uma atividade específica, os saberes fundantes se constituem como 

ferramentas importantes para efetivação de uma atuação profissional. 

Nesse sentido, as discussões que Tardif traz sobre o que ele denomina de 

“epistemologia da prática profissional, ao se referir ao “estudo do conjunto de saberes utilizados 

realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar as suas 

tarefas” (TARDIF, 2000, p. 10), nos ajudam a compreender que os saberes constituídos no 

senso comum, nas relações estabelecidas com o outro, nos percursos formativos desses 

profissionais, são partes constituintes desse fazer, dessa ação e que, portanto, precisam ser 

valorizadas e reconhecidas como saberes. Para o autor, 
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A finalidade de uma epistemologia da prática profissional é revelar esses 

saberes, compreender como são integrados concretamente nas tarefas dos 

profissionais e como estes os incorporam, produzem, utilizam, aplicam e 

transformam em função dos limites e dos recursos inerentes às suas atividades 

de trabalho.  

(TARDIF, 2000, p.11). 

 

Fazendo um recorte para falas mais específicas a respeito dessa trajetória, buscando 

encontrar as relações desses caminhos formativos e a atual função realizada por elas, trazemos 

a fala em que Gardênia nos registra o seguinte: “Eu tinha noção do que era ser pedagoga mesmo 

sem ter concluído o curso. Dessa forma, quando cheguei aqui já sabia como atuar como coordenadora, 

por que na escola que estava eu já fazia esse papel. Não foi o curso de Pedagogia que me deu isso, foi 

a experiência”. 

Do mesmo modo, encontramos na fala de Margarida um registro da percepção e 

vivência desse papel também antes do ingresso no IFRN e que também tem relação com a atual 

função que ela exerce hoje como coordenadora pedagógica, para ela, “ […] eu sempre 

facilidade de conversar com as colegas, de formar grupos de estudo e de discutir as 

dificuldades e isso acabou com a indicação de atuar como coordenadora pedagógica no 

município. Esse aspecto também é percebido na fala de Helicônia, quando a mesma afirma: 

“Gostei muito do curso de Pedagogia, mas me identifiquei mais com área de gestão. Eu gostava 

muito da sala de aula, mas me realizei mais quando passei pela função de coordenação. Eu 

achava gostoso trabalhar naquela função”.  A fala das interlocutoras, acima registradas nos 

mostra que as mesmas já tinham vivenciado a experiência de atuar como coordenadoras 

pedagógicas mesmo antes do ingresso no IFRN. Esse é um aspecto que se apresenta como 

importante para nossa pesquisa, uma vez que mais à frente apresentaremos reflexões acerca da 

entrada dessa profissional no IFRN para atuar como coordenadora pedagógica.      

Lírio, a única interlocutora que não teve em sua vivência a experiência de trabalhar 

como coordenadora pedagógica, registra que o caminho percorrido por ela se caracteriza da 

seguinte forma: “[…] eu vim pulando na vida acadêmica e brutalmente teórica, sem prática 

nenhuma, sem experiência para uma escola de educação infantil e depois fui para uma escola 

trabalhar com deficientes visuais”. Acrescenta que “[…] muitas coisas daquele universo a 

gente traz para aqui: estar disponível, o cuidado de ouvir, de perceber as coisas, as implicações 

de suas ações entre outras coisas”. Percebemos na fala de Lírio que, embora, em seu percurso 

formativo ela não tenha tido a experiência de atuar como coordenadora pedagógica, os saberes 

construídos nesses outros espaços se apresentam como parte do que Tardif (2000) trata de 
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“epistemologia da prática profissional” que se constituem como saberes necessários ao 

exercício da profissional.  

O que compreendemos a partir dos percursos vivenciados pelas interlocutoras é que o 

processo de formação pelo qual passaram se compõem não somente dos saberes formais 

encontrados na formação inicial ou mesmo nos cursos de aperfeiçoamento pelos quais 

passaram, mas implica, também, às questões mais subjetivas, os saberes não formalizados, as 

experiências, as relações sociais vivenciadas na atividade profissional do sujeito. Trata-se 

também, nesse processo formativo, de reconhecer-se, de identificar-se com questões mais 

subjetivas e que por vezes passam despercebidas. Para Oliveira (2011, p. 146), “[...] o saber 

profissional está, de certo modo, na confluência entre várias fontes de saberes provenientes da 

história de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, 

dos lugares de formação”.  

A respeito dessa formação, Macedo (2010, p. 21) nos auxilia na compreensão desse 

processo, quando trata o processo de formação “[…] como um fenômeno que se configura numa 

experiência profunda e ampliada do ser humano, que aprende interativamente, de forma 

significativa, imerso numa cultura, numa sociedade através de suas diversas e intencionadas 

mediações”. Nesse seu escrito, com o qual corroboramos, percebemos a íntima relação entre as 

questões mais amplas da formação em estreita ligação com as questões mais subjetivas do ser 

humano. 

Como já citado anteriormente, grande parte das pedagogas participantes da pesquisa 

tiveram como experiência o trabalho como coordenadoras pedagógicas em outros contextos 

escolares, no entanto, percebemos as experiências não minimizaram o estranhamento frente as 

especificidades encontradas no contexto da educação profissional, especificamente no IFRN. 

Por exemplo, para Margarida, “[…] chegar à instituição e me deparar com esse universo da 

EPT [...] eu comecei do zero”. Lírio enfatiza que, “[…] esse foi um processo muito árduo de 

adaptação para mim”. Essas percepções, corroboram como o estranhamento também registrado 

por Gardênia ao afirmar: “[...] eu sentia solta, era uma escola de EPT com uma estrutura muito 

diferente das escolas municipais e estaduais de onde nós vínhamos”.  

As questões das especificidades no fazer desse coordenador pedagógico por nós 

percebidas desde o ingresso na instituição, se configuraram como uma inquietação e se 

materializa nessa pesquisa quando busco compreender quais os sentidos atribuídos pelas 

pedagogas entrevistadas à sua ação pedagógica no contexto do IFRN. Assim como as demais 

colegas, também tive como experiência anterior o trabalho como coordenadora pedagógica em 

uma escola de Educação Infantil de um município da grande Natal. No entanto, as 
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especificidades do trabalho nesse contexto específico da EPT fazem do trabalho desse 

profissional um trabalho único e peculiar que corrobora com o que apresenta Placco, Almeida 

e Souza (2015, p.10) ao afirmar que “[…] cada escola tem características pedagógicas sociais 

irredutíveis [...]” que, em nosso entendimento, precisam ser desveladas, a partir dos próprios 

sujeitos, como forma de possibilitar uma maior compreensão da atuação desse profissional na 

instituição.   

Completamos essa parte do texto com o a fala de Girassol, que muito nos inspira no 

desvelar desse objeto de estudo ao registrar: “quando entrei no IFRN foi a construção de uma 

nova identidade. Me tornei pedagoga do IFRN. O que é ser pedagoga do IFRN? Cabia a mim 

construir esse papel. Comecei a estudar minhas atribuições e fui me aproximando”. Nesse 

contexto, os estudos de Lapo e Bueno (2002) que discutem a reação de um profissional, que na 

pesquisa delas é o docente, frente ao novo, ao desconhecido, corrobora com a fala de Girassol. 

Para as autoras: 

 

Esse desequilíbrio é uma força propulsora, constantemente alimentada pela 

sociedade e pelo próprio indivíduo, e é, até certo ponto, saudável e necessária 

por ser desencadeador de ações que propiciarão uma existência harmoniosa. 

As pessoas têm ânimo para cometimentos arrojados ou difíceis, são ousadas 

no sentido de buscarem se adaptar, de sobreviverem e de melhor viverem. 

(LAPO; BUENO, 2002, p.247) 

 

Desse modo, ao falarem de suas opções pelo magistério, registrando por meio da fala 

o percurso percorrido desde o início até o presente momento, as interlocutoras, falam não só de 

si como pedagogas que atuam no contexto do IFRN, mas falam como alunas, como professoras, 

como cidadãs que foram trazendo fatos e vivências que perpassam não só as perspectivas 

individuais, mas também as imagens coletivas, as sobre si mesmas e também sobre os outros. 

Sendo assim a sociedade na qual viveram e vivem atualmente apresenta-se como afirma Elias, 

como sendo um espaço em permanente movimento, sem regras e leis universais, composta por 

indivíduos em relação de interdependência, que, sem planejarem, conduzem seu destino em 

uma determinada direção.  

 

3.2 Marcas históricas, presença recente: um parêntese necessário 

 

3.2.1. Ter um lugar, demarcar espaços 
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Historicamente, o pedagogo, na construção de seu perfil identitário, sempre enfrentou 

desafios e conflitos que muitas vezes desestabilizam a sua ação profissional. A sua imagem 

muitas vezes encontra-se atrelada a dois papeis: o de professor, especialmente das séries 

iniciais, ou a de coordenador pedagógico. 

Em nossa pesquisa, temos como sujeitos pedagogas que atuam como coordenadores 

pedagógicos no contexto do IFRN e que, em suas ações diárias também se defrontam com 

situações que colocam em dúvida sua competência, refletindo muitas vezes na negação do seu 

ser profissional. Para Gardênia, “[…] o professor ainda nos vê como alguém que faz o controle, 

que vem dizer o que eu devo fazer. Isso é histórico na atuação desse profissional”. É importante 

destacar que essa percepção do trabalho do coordenador pedagógico tem relação com sua 

formação, baseada em habilitações que emergiram dentro do contexto da ditadura militar, que 

demandava desse profissional a função de controle e de vigilância. Para a pedagoga Flor de 

Cactus, “[…] muitos aqui não entendem o nosso papel, acham  que estamos aqui para passar 

a mão na cabeça dos alunos. Talvez seja necessário voltar para os professores e dizer o nosso 

papel”. Os registros que aqui são feitos pelas pedagogas, apontam para o fato de como elas 

percebem o olhar que o outro tem sobre o seu papel na instituição e, por conseguinte sobre o 

lugar por elas ocupados no contexto institucional. 

As questões referentes à atuação, ao reconhecimento e ao próprio papel que esse 

profissional desempenha no contexto do IFRN é permeado tanto por questões mais amplas, tais 

como cenários políticos e econômicos, como registra Flor de Cactus quando afirma que “esse 

processo de ter Pedagogo no IFRN é recente. Esse trabalho, assim como a gente faz, veio 

começar em 1995, quando nós entramos. Eu considero uma história recente. ” Outra questão 

análoga, advinda da própria cultura organizacional da instituição, como afirma Margarida, recai 

sobre o fato de que “os saberes que trazemos de nossa formação, são contestados aqui. Temos 

sempre a necessidade de provar isso diariamente”. Esse pensamento de Margarida também 

corrobora o que nos traz Girassol, quando diz: “Para desenvolver o nosso trabalho precisamos 

enfrentar um leão por dia. Diante das coisas mais simples, sempre recebemos muitos 

questionamentos. Temos que provar que somos importantes o tempo todo. Isso é desgastante, 

muito cansativo”. Esses últimos registros apontam-nos para o fato de uma constante contestação 

acerca do fazer desse profissional em paralelo a uma necessidade também constante de 

esclarecimento e reafirmação sobre sua atuação por parte do próprio profissional.  
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Um outro aspecto que acreditamos ser necessário destacar é a inexistência do setor 

denominado coordenação pedagógica no organograma institucional dos campi. Duas das 

entrevistadas registraram o fato como uma espécie de não reconhecimento do trabalho que é 

realizado pelos profissionais da ETEP, sendo necessário que esse espaço seja devidamente 

demarcado. Elas chamam atenção para o fato de esse profissional não ter o seu lugar nem 

mesmo no organograma institucional, como registra Helicônia, quando nos diz: “Estamos em 

uma instituição em que esse profissional que estuda o ensino não tem o seu lugar de destaque. 

Ele não tem o seu lugar, não tem nem uma caixinha no organograma ”, corroborando com esse 

pensamento, Girassol afirma “ Não ter um lugar no organograma da instituição parece 

pequeno, mas não é, isso diz muito do reconhecimento do lugar que ocupamos”.  

Os aspectos acima auxiliam-nos na intenção de situar o nosso leitor quanto à 

compreensão de como se deu a presença desse pedagogo, servidor técnico-administrativo em 

educação, que atua como coordenador pedagógico no contexto do IFRN. Buscamos com esse 

registro demarcar os espaços por eles ocupados e as marcas históricas que influenciaram no 

modo de fazer desse profissional, sujeito de nossa pesquisa. 

Para nos ajudar nessa compreensão, realizamos quatro recortes temporais, em 

complemento aos aspectos anunciados na introdução9, os quis acreditamos poderem colaborar 

para nosso entendimento. São eles: a década 80, a década de 90, anos 2000 e, mais 

especificamente, de 2008 até o presente momento. 

Ressaltamos que, embora tenhamos como sujeitos da nossa pesquisa somente as 

pedagogas de formação e que ocupam o cargo de pedagogas, encontraremos, desde o final da 

década de1970 e início da década de 80, a presença dos técnicos em assuntos educacionais que, 

ao longo de todos os períodos, realizam as suas atividades junto aos pedagogos, tendo formação 

inicial em Pedagogia ou em outra licenciatura. Esse grupo, composto pelos dois profissionais, 

constitui majoritariamente o que chamamos hoje de ETEP (Equipe Técnico-Pedagógica). 

Não nos deteremos às questões referentes à não formação em pedagogia desses 

profissionais técnicos em assuntos educacionais por entendermos que isso nos levaria à 

produção de outro trabalho, o desvelar de outro objeto de estudo, mas focaremos o nosso olhar 

buscando estabelecer, quando necessário, a relação entre a presença e o fazer desse técnico em 

assuntos educacionais em relação com o fazer do pedagogo, interlocutores da nossa pesquisa. 

Na década de 80, primeiro recorte que realizamos, encontramos na ETFRN (Escola 

Técnica Federal Do Rio Grande do Norte) tanto a presença do pedagogo contratado como 

                                                 
9 Ver o item 1.2 na introdução deste texto. 
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Professor de 1º e 2º graus quanto a presença do técnico em assuntos educacionais realizando o 

trabalho de coordenação pedagógica, que hoje é realizado pelo pedagogo, com algumas 

particularidades. 

Administrativamente, esses profissionais estavam ligados ao D.P.A.D. (Departamento 

de Pedagogia e Apoio Didático) e distribuídos entre duas das três equipes que na época 

existiam. Eram elas: 

  Equipe de Serviço Social: composta por médicos, enfermeiros, odontólogos, 

psicólogos e assistentes sociais. Com o foco no atendimento individual aos alunos nas 

referidas áreas. 

  Equipe de Supervisão Pedagógica: composta por pedagogos com habilitação em 

supervisão pedagógica e por técnicos em assuntos educacionais, à época todos licenciados. 

Esse grupo tinha como foco principal o trabalho com o professor, realizando uma vez por 

semana em reuniões pedagógicas com os professores em cada curso ou sob demanda que 

poderiam surgir no dia a dia. 

  Equipe de Orientação Pedagógica: composta por pedagogos docentes com habilitação em 

orientação educacional que tinham como foco o trabalho com os alunos e pais. O trabalho com 

os alunos era realizado essencialmente em sala de aula, no primeiro semestre letivo, com carga 

horária definida e que tinha com o objetivo de apresentar a instituição aos alunos. 

Posteriormente, uma nova disciplina é criada para os alunos, agora no último semestre letivo, 

com o objetivo de discutir as questões referentes ao mundo do trabalho bem como preparar 

esse aluno para o estágio profissional. Essas disciplinas eram ministradas pelos pedagogos 

docentes, que também eram responsáveis pela organização das reuniões de pais e dos 

conselhos escolares. 

 

Desse modo, temos na década de 80 a presença de dois profissionais com formação e 

atuação diferentes para a realização do trabalho pedagógico. Os pedagogos docentes 

(contratados por habilitações para atuarem nas disciplinas curriculares de orientação 

educacional) e os técnicos em assuntos educacionais (licenciados) atuando especialmente no 

trabalho de supervisão pedagógica. Como marca histórica desse período, temos a organização 

dos profissionais da então ETFRN feita com base nas habilitações das quais os pedagogos eram 

oriundos dos cursos de Pedagogia.  

É importante destacar que todos esses profissionais, nesse período, estavam 

organizados, em termos de estrutura física em três salas vizinhas entre si e eram todos ligados 

ao D.P.A.D. Ainda que trabalhassem diretamente com alunos, professores, pais e no trabalho 

de apoio a gestão, fisicamente trabalhavam em espaços separados. Essa estrutura de 
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organização dos profissionais que desenvolviam o trabalho pedagógico sofre, na década de 90, 

uma grande modificação em virtude da implantação da Proposta Curricular da ETFRN de 1995. 

Consideramos ser essa uma marca histórica nessa década, uma vez que essa proposta 

curricular implementada promoveu uma total reestruturação não só no âmbito pedagógico, mas 

também no administrativo. Em entrevista com a professora, já aposentada Graça Baracho que 

participou da elaboração desse documento, a mesma registra que“[...] eu considero essa 

proposta curricular de 1995 como um divisor de água na instituição. Sua proposta era ampla e 

trouxe uma modificação para além do pedagógico. Tratava-se de uma nova de pensar a 

instituição”. O currículo da então ETFRN, organizado em disciplinas semestrais e com o 

sistema de créditos, tinham seus cursos oferecidos como base a Lei nº 5.692, de 1971 que 

tornava compulsória a profissionalização do ensino de 2º grau.  Aliás, é importante destacar 

que, na década de 1970, as Escolas Técnicas Federais viveram um momento de expansão tanto 

no que se refere ao aumento no número de matrículas, quanto na diversificação de ofertas de 

cursos. Acerca dessa questão, encontramos: 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, nº 5.692, de 11 de agosto de 

1971, torna, de maneira compulsória, técnico-profissional, todo o currículo do 

segundo grau. Um novo paradigma se estabelece: formar técnicos sob o 

regime de urgência. Nesse tempo, as Escolas Técnicas Federais aumentam 

expressivamente o número de matrículas e implantam novos cursos técnicos. 

(BRASIL, 2009, p. 5). 

 

Essa organização curricular vivenciada durante toda a década de 80 começava a dar 

sinais de uma necessária reestruturação. Muitos dos 10 cursos oferecidos já não se 

configuravam mais como uma demanda de mercado (a exemplo dos cursos de Estradas e 

Saneamento), a justaposição de conteúdos em um mesmo curso era um outro problema, a 

dificuldade de estágios e especialmente a reorganização do mundo do trabalho assinalava para 

uma necessidade urgente reformulação curricular que desse conta de “[...] romper com a 

estrutura rígida dos seus cursos, de modo a possibilitar uma maior flexibilização e dinamicidade 

organizacional e pedagógica” (ETFRN, 1995, p. 43).   

Corroborando esse pensamento, Santiago (1995, p. 16) afirma que: 

 

Em qualquer circunstância o que se espera é que a escola se reorganize com 

base em uma nova concepção de conhecimento, operando com teorias de 

aprendizagem e formas de organização do ensino que superem as práticas 

pedagógicas tradicionalmente centradas na memorização e na reprodução de 

informações, ou no treinamento para “saber fazer”, já que a demanda que hoje 

se coloca, é pela formação de cidadãos pensantes e criativos. 
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A nova Proposta Curricular de 1995 trazia como um de seus grandes objetivos: “[...] 

construir um modelo pedagógico para a ETFRN que refletisse não só as exigências do momento 

histórico pelo qual passa a sociedade contemporânea, mas também as variáveis internas e 

externas que influenciam na dinâmica da própria instituição” (ETFRN, 1995, p. 50). Dentre 

outras mudanças institucionais provocadas pela nova proposta, destacamos a reorganização dos 

dez cursos oferecidos até então oferecidos em seis áreas de conhecimento, eram elas: 

Construção Civil, Eletromecânica, Geologia e Mineração, Informática, Serviços e Tecnologia 

Ambiental, além de uma habilitação especial em Segurança do Trabalho. De acordo com a 

Proposta Pedagógica Curricular, essas áreas, substitutas dos cursos técnicos existentes,  

 

“[...] são entendidas como um conjunto de matérias afins, organizado de modo 

a assegurar um saber sistematizado e uma base tecnológica comum, capaz de 

possibilitar maior diversidade de habilitações profissionais que permitam ao 

aluno a escolha de uma ocupação técnica adequada aos seus reais interesses e 

às exigências do mundo produtivo”. (ETFRN, 1995, p. 50) 

 

Com essa organização dos cursos em seis novas áreas, a Proposta Curricular da 

ETFRN de 1995 promoveu uma grande reestruturação não só pedagógica, mas também 

organizacional como prevista em um dos seus objetivos, com ela professores de cursos 

diferentes passaram a fazer parte de uma só área, laboratórios fundiram-se para dar conta de 

uma formação mais articulada, se reorganiza um novo organograma institucional bem mais 

enxuto, tudo de modo a garantir o êxito dessa nova organização curricular. 

O destaque dado a essa proposta curricular específica deve-se ao pelo fato de ter 

impactado diretamente na organização ou reorganização do que hoje entendemos ser a ETEP 

do IFRN. Com essa nova reestruturação curricular, entre tantas outras mudanças, se faz 

necessário também uma reorganização da equipe pedagógica que já se encontrava em número 

reduzido para dar conta do aumento das demandas que surgiam.  

Nesse contexto se realiza, ainda em 1995, um concurso público para contratação de 

dois tipos de profissionais com as seguintes características: o pedagogo com o foco nas 

habilitações (orientação e supervisão educacional) e o técnico em assuntos educacionais. Nesse 

concurso, especificamente, o maior número de vagas foi destinado ao cargo de técnicos em 

assuntos educacionais e não ao cargo de pedagogo, embora grande parte dos técnicos em 

assuntos educacionais que ingressaram nesse período específico terem como formação inicial 

o curso de Pedagogia. 
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Com a chegada desse novo grupo no contexto de restruturação na organização dos 

cursos, esses profissionais (pedagogo e técnico em assuntos educacionais) passam a ser 

distribuídos pelas áreas e a atuarem em loco com alunos, pais, professores, apoio à gestão entre 

outras atribuições e não mais a ficarem concentrados, em termos de estrutura física em um só 

espaço e nem atuarem de forma fragmentada, com base nas habilitações, como nos anos 80. 

Desse modo, consideramos ser a Proposta Curricular da ETFRN de 1995 uma marca histórica 

nesse período, tendo contribuído muito com a organização do trabalho desse profissional que 

hoje atua no contexto do IFRN.   

Julgamos necessário registrar que, na década de 90, independente do cargo para o qual 

foi contratado, os profissionais passaram a atuar todos da mesma forma no que se refere às 

atribuições para eles definidas e que se configuram hoje nas atribuições da ETEP (Equipe 

Técnico Pedagógica). 

Nos anos 2000, destacamos como marca histórica a expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. Com essa expansão, o IFRN passa de dois campi em 

2003 para 21 atualmente, e novamente surge a necessidade de contração de novos profissionais 

para atuarem no trabalho de coordenação pedagógica, no âmbito de cada um desses campi. 

Nesse contexto, em 2008, um novo concurso é realizado para provimento do cargo de 

pedagogo. Nesse momento, não mais se exige as habilitações, apenas a licenciatura em 

Pedagogia. É nesse grupo que me incluo e que, em parte, estão as interlocutoras desta pesquisa.  

Para melhor visualização do que foi exposto, apresento a seguir um quadro ilustrativo 

que busca sintetizar o breve histórico de modo a estabelecer indicativos a relação entre cada 

período histórico da instituição com o que estava previsto no tocante à presença do pedagogo.  
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QUADRO 4 - A Presença do Pedagogo no Contexto Institucional do IFRN ao longo de suas denominações 

Período da Instituição A sua atuação do IFRN 

EAA 1909 a 1936 
> Não havia a figura do responsável pelo trabalho de coordenação pedagógica. A estrutura de servidores contava com: diretor, 

escriturário, porteiro e mestres de oficina. 

Liceu 

Industrial de 

Natal 

1937 a 1941 > O diretor, que entre suas funções, formulava os programas de curso em conjunto com os mestres de oficina. 

EIN 1942 a 1964 

> Lei Orgânica Industrial nº 4073/1942. Demarca a institucionalização da orientação educacional. 

> Ocorre a contratação da primeira orientadora educacional (ensino normal) 

EIFRN 1965 a 1967 - 

ETFRN 1968 a 1998 
> Contratação de profissionais para atuar no trabalho de coordenação pedagógica (T.A.E. + pedagogo docente por 

especialidade) 

CEFET-RN 1999 a 2007 > Atuação do Técnico em Assuntos Educacionais e do Pedagogo Especialista (orientação e supervisão escolar) 

IFRN 
2008 aos 

dias atuais 

> Atuação do Técnico em Assuntos Educacionais, do Pedagogo Especialista (orientação e supervisão escolar) e do Pedagogo 

de formação ampla. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O caminho apresentado até o momento acerca da presença desse profissional 

pedagogo, no contexto do IFRN, permite-nos perceber alguns aspectos que consideramos 

importante de serem destacados: 

 

 O primeiro deles diz respeito ao fato de que, para realização do trabalho tal 

qual concebemos hoje, como sendo um trabalho de coordenação pedagógica, 

esse profissional sempre atuou em conjunto com os técnicos em assuntos 

educacionais. Desse modo, fica evidenciado que independente do cargo que 

ocupe, a partir da década de 90, esses profissionais passam a exercer o mesmo 

papel frente às atribuições que lhes são conferidas.  

 O segundo aspecto aponta para o fato de que esse pedagogo, com a contratação 

específica de licenciado em Pedagogia, sem o foco nas habilitações, configura-

se como uma presença recente no contexto do IFRN. 

 

O fato é que as pedagogas entrevistadas acumulam pertenças em processos identitários 

em que elas podem se sentir incluídas em sua atuação com o aluno e excluídas em sua relação 

com os processos decisórios institucionais. Nessa perspectiva, evidencia-se que o sentido que 

elas atribuem à tomada de decisões no âmbito do IFRN está imerso no contexto do campus em 

que ela atua e sofre, constituindo-se como resultado das teias configuracionais nas quais se 

encontra inserida. Podemos perceber a comprovação dessa constatação no registro de Flor de 

Cactus, quando ela nos diz: “Quem define as coisas importantes no IFRN não são os 

pedagogos, são os engenheiros”.  

Assim, a linguagem da alteridade se remete às relações e às influencias em que as 

pessoas se encontram implicadas e podem apresentar diferenças quanto a esses sentidos. São 

eixos que relacionam o individual/coletivo, si mesmo/outro Augé (1999). Desse modo, os 

sentidos por elas atribuídos estão além das questões individuais, traduzem a imagem de si 

imerso nos outros que nelas habitam. 

Entendemos que a questão do lugar que ocupa esse profissional na instituição 

percebido a partir da escuta atenta à fala das pedagogas se caracteriza como um processo de 

tipificação de papeis, como propõem Berger e Luckmann (2007). Para os autores, essa 

tipificação acontece no momento em que o ator, em nosso caso as pedagogas, identificam-se 
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com sua conduta, com sua ação. Sendo assim, no processo de tipificação de papeis, se cobra do 

profissional uma ação em conformidade com os padrões que sua ação lhe confere, padrões esses 

julgados pela tradição institucional e utilizados na verificação de todos os executantes, podendo 

servir também como instrumento de controle. 

Não de forma separada, mas intimamente ligado ao processo de tipificação de papeis, 

o processo de legitimação também se encontra presente quando discutimos a questão do lugar 

que ocupa esse profissional na instituição. De acordo com o que definem os autores Berger e 

Luckmann (2007, p. 127), quando tratam do conceito de legitimação, esse processo trata-se de 

uma “objetivação de segunda ordem”. Para eles, o processo de legitimação produz novos 

sentidos que estão ligados a diferentes processos institucionais, muitas vezes díspares. Desse 

modo a função da legitimação é tornar acessível e subjetivamente plausível as objetivações de 

“primeira ordem” que foram institucionalizadas. 

A legitimação é, portanto, um processo de “explicação e justificação”, uma vez que 

implica no conhecimento que esse indivíduo possui do seu papel ou mesmo de suas ações 

“certas” ou “erradas” no fazer de sua profissão ou mesmo no interior de uma estrutura. Esse 

processo de reconhecer ou não o fato de ter um lugar como pedagoga na instituição chega a 

esse indivíduo através de uma “explicação” do que é ser pedagoga de modo geral, cabendo a 

cada profissional adaptar-se à realidade desse coletivo, de modo individual. Nesse contexto, a 

legitimação não apenas diz ao indivíduo o porquê ele realiza essa ação, diz-lhe também porque 

as coisas são o que são. Sendo assim, as falas das interlocutoras traduzem aspectos micro e 

macro de uma realidade objetiva, por elas vivenciadas que traz em sua construção múltiplos 

fatores que constituem múltiplas formas de perceber os fatos, der ser, de agir e interpretar o que 

é considerado como realidade para esse profissional (BERGER E LUCKMANN, 2007). 

Deste modo, os sentidos que as pedagogas atribuem ao lugar que ocupam no contexto 

da instituição, deve ser compreendido como uma construção social, que tem como base as 

relações, o cotidiano e a articulação entre a cooperação e o conflito. Apresenta-se como um 

espaço de resistências, quando nos afirma Helicônia quanto ao não lugar que ela acredita ser 

dado pela instituição a esses profissionais: “O pedagogo ele não tem um lugar. A gente tem 

muitas coisas garantidas, mas não temos um lugar da pedagogia na instituição. Temos um 

espaço de trabalho, mas não temos autonomia. Estamos sempre participando, mas nunca 

deliberando”. Por outro lado, também se configura como sendo um lugar de desgaste e 

sofrimento, como relata Flor de Cactus: “[...] o IFRN ainda não incorporou a importância do 

pedagogo, a concepção de quem a esse profissional. Por isso continuamos assim, sem avançar 

o que deveríamos”. No mesmo sentido, segue discorrendo Helicônia: “[...] eu acho que o que 
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mais nos fragiliza é esse lugar, ou melhor, não lugar da pedagogia. Nós somos apenas mais 

um profissional”. Nesse contexto, o lugar se configura como uma realidade fruto das mais 

variadas relações que esses sujeitos estabelecem entre si e com os outros.   

Partindo de falas como as expressas pelas pedagogas e de leituras de Berger e 

Luckmann (2007), reconhecemos ser a realidade cotidiana objeto de uma interpretação de 

homens e mulheres que lhe conferem sentido e significado, fazendo-nos perceber que o 

processo de ser pedagoga no contexto do IFRN perpassa também pelo lugar que esse 

profissional ocupa institucionalmente. Esse lugar é perpassado pelo viés que tem como base 

dois aspectos: o de reconhecer as marcas que acompanham a imagem desse profissional ao logo 

de sua história de formação e atuação e, especialmente, o que as interlocutoras apontam como 

o não reconhecimento da Instituição acerca de seu lugar, de sua real função e possibilidades de 

atuação dada a sua formação. Assim, o reconhecimento da realidade cotidiana desses 

profissionais, especialmente em espaços específicos de atuação, configura-se como um 

importante aspecto no desvelar dos sentidos que elas atribuem à sua ação.  

 

3.2.2. Fortalecimento de espaços:  a gestão, os seminários da ETEP, as reuniões pedagógicas 

 

Ao refletirmos sobre as questões que se inscrevem no processo de constituição do “ser 

pedagoga no IFRN”, buscamos apresentar esse percurso partindo da escolha das entrevistadas 

pelo magistério, seus percursos formativos, a presença desse profissional em diferentes 

períodos históricos institucionais. Nesse movimento, a intenção é compreender o lugar que a 

pedagoga ocupa nesse contexto, tendo sempre como centro das reflexões as falas das 

entrevistadas e o sentido que elas atribuem à sua ação no IFRN. 

Dando continuidade a essa discussão, tentaremos, nesta última parte do capítulo, 

focalizar o nosso olhar para três espaços de atuação e vivência desse profissional: o trabalho 

com os gestores, os seminários da ETEP e as reuniões pedagógicas. Buscaremos, assim, 

compreender esses contextos específicos e de que modo esses espaços se configuram como 

espaços de fortalecimento ou não para a atuação desse profissional. 

Durante toda a análise do que falam as entrevistadas, é comum a presença do termo 

“poder” para justificar e/ou explicar determinadas questões do fazer específico desse 

profissional. A questão do poder, por elas apresentadas, configura-se, quase que em sua 

totalidade, como sendo uma marca nas relações que elas estabelecem no interior da instituição 

e que dificulta, impede e muitas vezes impossibilita uma ação mais efetivamente qualificada 
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desse profissional. Sobre essa questão, Gardênia afirma que “[…] as nossas ações dependem 

muito dos outros para se efetivar, é triste, mas somos o poder que não pode”. Helicônia, em 

sentido complementar, discorre: “[...] a nossa relação com os gestores é sempre muito 

burocrática, o pedagogo é visto como mais um profissional, sem ter quase nenhum poder de 

decisão sobre as coisas. Isso é complicado”. Observamos, pois, que o “poder” se apresenta, 

nessas falas especificamente, como algo negativo, gerador de sofrimento. 

A questão do poder, discutida por Elias (1969), aponta-nos para a necessidade de 

percebermos o “poder” como algo inerente às relações, às configurações em que as pessoas se 

inserem. Para Elias (1969, p.17), “[...] as pessoas estão sujeitas a forças que a compelem” no 

sentido de coagir, de obrigar de modo que essas configurações em que elas se inserem, são 

permeadas de equilíbrio de poder mais ou menos instáveis.  

Diferentemente do que fomos, em nossos processos históricos, acostumados a 

classificar o poder sempre como algo ruim, Elias (1969) compreende o poder algo necessário, 

um jogo que torna evidente as relações e que como tais precisam ser interpretadas de modo 

realista. Nesse sentido, é preciso compreender essas forças e esse poder “[...] para que, com 

ajuda desse conhecimento possam adquirir um certo controle sobre o decurso cego das forças 

compulsivas, cujos efeitos são, muitas vezes destruidores e destruídos de qualquer significado, 

causando sofrimento” (ELIAS, 1969, p. 17). 

Ao ouvirmos as entrevistadas sobre a sua ação no trabalho com os gestores, 

percebemos que elas mobilizam, de forma diferenciada e em conformidade com as posições 

que ocupam no jogo das relações de poder, elementos também diferenciados para definirem 

essas relações. Para Helicônia, “[...] o pedagogo pode até orientar um gestor sobre a melhor 

forma de fazer algo, mas o poder de decisão é dele” e acrescenta “[...] o nosso trabalho depende 

muito de quem está na gestão”. Já para Girassol, “a relação desse profissional com a gestão é 

“uma relação de apoio a gestão pedagógica”. A gente mobiliza e orienta os gestores para dar 

conta do todo”.  Nesse sentido, Gardênia também acrescenta concepção suplementar, quando 

diz: “eu penso que o nosso papel junto a gestão é de assessoria, é um trabalho de parceria 

entre ETEP e gestores” e acrescenta dizendo “é nosso papel trazer para junto de nós essa 

gestão, eles precisam fazer a gestão conosco”.  

Desse modo, na fala de Girassol e Gardênia, podemos entender o papel da pedagoga 

junto aos gestores como um papel de consultoria, que se define por ser 

 

[...] o processo pelo qual se partilha com outra pessoa ou grupo de pessoas, 

em caráter de mutualidade, informações, ideias, opiniões sobre determinadas 
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problemática, promovendo seu entendimento e permitindo o envolvimento 

das pessoas a ele relacionadas, com o fim de gerar bases objetivas para a 

tomada de decisões e de medidas eficientes a respeito” (LUCK, 2011, p. 37). 

 

Ainda dentro desse contexto de atuação desse profissional junto à gestão, encontramos 

no registro de Gardênia uma atitude descolação (ELIAS, 1969) que consiste em buscarmos 

pensar sobre o nosso papel nas relações e nos conflitos não apenas apontando o dedo para o 

outro lado, para os rivais do momento, mas sermos capazes de nos olharmos “[...] como 

componentes integrais de uma configuração” (ELIAS, 1969, p. 32). Na perspectiva de 

Gardênia, "[...] os pedagogos hoje estão assumindo cargos de direção nos campi. Isso é muito 

significativo. Parece pequeno, mas não é. Antes não tínhamos nenhuma pedagoga atuando em 

espaço de gestão, hoje temos. Acho que isso é, decerto modo, reconhecer a importância desse 

profissional na instituição. Estamos ocupando o outro lado. ”  

Na opinião de Lírio, “nosso pensar no Campus em que atuo é visto pela gestão como 

um pensamento estratégico, sou sempre ouvida e consultada [...]”, e acrescenta: “[...] penso 

que, aos poucos, podemos mudar a relação da ETEP com os gestores. É preciso saber se impor 

com delicadeza e sutileza”. Na fala de Gardênia, para que essa relação se estabeleça de forma 

satisfatória, “os gestores precisam deixar claro o que querem de nós, e nós o que queremos 

dele”. 

Percebemos, portanto, que a relação da pedagoga com a equipe de gestão perpassa 

muito pela relação que se estabelece no interior de cada campus, pelo reconhecimento dos 

saberes específicos desse profissional e pela compreensão de que toda ação no contexto de uma 

instituição de ensino é uma ação com vistas no aspecto pedagógico, para Margarida “[…] a 

gestão nem sempre escuta, nem sempre recorre, toma decisões sem ouvir a pedagogia”. Já em 

outros campi, acrescenta ela, “[...] há gestores que não fazem nada sem escutar a pedagogia, é 

sempre uma relação de busca, de apoio, de aproximação. ”  

Para Oliveira (2008, p. 9), as relações do coordenador pedagógico tanto com os 

professores como com os diretores “[...] envolvem a afetividade, quesito necessário para 

consolidação das relações entre todos os profissionais que trabalham na escola”.  Portanto, é 

possível percebermos que a depender da relação que se estabelece esse profissional é convocado 

ou não a contribuir com o contexto educativo no qual está inserido. 

 Desse modo, a constituição dessa identidade de “ser pedagoga no IFRN” não está 

voltada apenas para as subjetividades desse profissional, mas perpassa também pela interação 

entre sujeitos em relação, sua trajetória pessoal e social de modo que a sua ação enquanto 

profissionais no contexto dos espaços institucionais se apresentam como fruto dessa identidade 
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construída, assim, a nossa compreensão de que essa identidade se dá em uma constante relação 

entre o individual e o coletivo vai ao encontro dos estudos empreendidos por Dubar (1997, p. 

136), que compreende ser essa identidade “[...] resultado a um só tempo estável e provisório, 

individual e coletivo, subjetivo e objetivo, que, conjuntamente, constroem os indivíduos e 

definem as instituições”. 

Para o autor, esse processo indentitário constitui sobre dois aspectos: os processos 

biográficos, que trata da identidade para si e se refere a o que o indivíduo diz de si mesmo, o 

que ele pensa ou o que gostaria de ser e também se constituem dos processos relacionais que se 

voltam para a identidade para o outro, ou seja, quem o outro diz que eu sou, trata-se da 

identidade que o outro me atribui. Assim, em nossa compreensão, a ação mediadora desse 

profissional nos espaços institucionais – que discutiremos logo a seguir – são resultados desse 

constante movimento de pertença atribuída e pertença adquirida.  

Nessa direção, de buscar compreender os esses espaços institucionais de atuação dessa 

pedagoga, acreditamos ser importante iniciarmos pelo espaço que hoje denominamos de 

“Seminários da ETEP”, uma vez que, além de se configurarem como um espaço especifico de 

participação desses profissionais, apresentam-se como um espaço permeado de relações que 

eles estabelecem entre os pares e que refletem diretamente em seu fazer. 

Os seminários da ETEP constituem-se em momentos colaborativos de reuniões 

sistemáticas, envolvendo a participação, por meio de convocação, de todos os membros da 

ETEP (pedagogos e técnicos em assuntos educacionais). Organizados e coordenados pela 

Diretoria Pedagógica (DIPED) do IFRN, setor esse que atua de forma sistêmica a partir da Pro-

Reitoria de Ensino PROEN-Reitoria. Esses  seminários acontecem, em média, duas vezes por 

semestre e apresentam, como principais objetivos, refletir, planejar e socializar experiências 

acerca do fazer desses profissionais que atuam como coordenadores pedagógicos em todos os 

campi do IFRN.  

Os seminários configuram-se, essencialmente, em espaços formativos da equipe 

técnico pedagógica. Além de abordar questões mais específicas que (re)orientam a atuação 

profissional da equipe e ações sistêmicas relacionadas aos processos e às atividades 

institucionais nos quais a ETEP deve ter atuação, se discutem também, nos seminários, 

temáticas relevantes para a atualização, a inovação e a retroalimentação dos saberes 

profissionais inerentes à natureza pedagógica dessa atuação. Nos seminários todas as questões, 

características do fazer do profissional coordenador pedagógico, são discutidas. Os temas são 

sugeridos pelos coordenadores nos encontros e é um espaço de formação continuada, que se 

desenvolve a partir das necessidades que emergem do fazer cotidiano.  
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Um fator a destacar nas falas das entrevistadas é que, mesmo se configurando 

importante fórum de discussão, de compartilhamento de saberes e de formação para a equipe, 

os seminários ainda não estão institucionalizados no IFRN. A não consolidação dessa ação, 

inclusive nos documentos oficiais, a exemplo de outros espaços já institucionalizados, aponta 

para uma fragilidade, em razão da instabilidade originada do fato de serem passíveis de 

acontecer ou não. 

Explica Margarida que “[…] os seminários da ETEP precisam ser institucionalizados, 

eles ainda são muito questionados pela gestão. Eles servem para dar unidade ao trabalho como 

num colegiado”. Depreende-se, dessa fala, que os seminários devem se configurar dentro de 

um espaço de democratização da gestão escolar, como um fórum participativo importante em 

uma gestão, de forma a possibilitar que “[...] esse ambiente participativo dê as pessoas a 

oportunidade de controlar o próprio trabalho, ao mesmo tempo que se sentem parte de uma 

realidade e não apenas apêndice da mesma ou mero instrumento para a realização de objetivos 

institucionais” (LUCK, 2000, p.27).  

Para Flor de Cactus, “[…] os seminários têm nos possibilitado um planejamento 

melhor de nossas ações. Isso não existia, eles têm nos feito muito bem”. Na mesma direção, 

Girassol reconhece esse espaço como necessário para “[...] nos afinarmos”. Um dos aspectos 

destacados por elas e que merece o nosso destaque aponta para o fato de que as trocas, as 

discussões e as partilhas de experiências ou dúvidas vivenciadas durante os seminários, devem 

ir além desse espaço. Assegura Girassol que “[...] as relações de troca sobre o nosso fazer se 

limitam a esse espaço [...]”, de igual modo registra Flor de Cactus, quando reafirma que: “[...] 

as trocas ficam limitadas a esse espaço dos seminários. É preciso avançar”.  

Para Placco, Almeida e Souza (2015 p. 21), essas experiências formativas com outros 

coordenadores pedagógicos são momentos em que “[…] é possível que se sintam acolhidos em 

suas buscas por seus pares”. Percebemos, portanto, que embora se reconheça esse espaço como 

importante para o grupo, ainda se aponta para a necessidade de ir além, de criar espaços de 

diálogos permanentes e não apenas pontuais como nos seminários. Diante dessa percepção, 

Girassol explica: “[...] precisamos de uma relação de maior cumplicidade, de busca por forças, 

precisamos ficar mais unidas”.  

Essas questões afetivas e relacionais refletem “à tensão entre as demandas e 

expectativas de diretores e professores e também outros educadores da escola e aquilo que o 

CP 10 considera como sendo sua função” (PLACCO, ALMEIDA E SOUZA, 2015, p. 20). Nesse 

                                                 
10 O termo é utilizado pelas autoras para referir-se ao coordenador pedagógico. 
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sentido, as falas das entrevistadas trazem em sua essência as questões relacionais de modo 

muito forte. Ao tratarem do espaço dos seminários da ETEP como um local de discussões 

específicas sobre o fazer de uma coletividade particular é interessante percebermos que elas, ao 

falarem de uma opinião particular trazem suas falas permeadas de sua relação com o outro, 

como podemos perceber na fala de Gardênia ao avaliar a relação entre os pares afirmando que 

“[...] é uma relação muito boa, mas dependendo do contexto percebemos alguns fenômenos não 

muito positivos. Tem grupos mais antigos e grupos mais novos e, às vezes, do conflito”. Isso 

me faz lembrar que “[...] os seres individuais não têm uma existência a não ser pela relação que 

os une” (AUGÉ, 1999, p. 27), sendo o indivíduo resultado de um variado entrecruzamento de 

um conjunto de relações. 

Percebemos, portanto, na fala de Gardênia um destaque para o conflito existente nessa 

relação entre os pares, especialmente os de “gerações” diferentes. Isso acontece porque as 

experiências do passado criam uma identidade com a pessoa que as compartilham, mas ao 

mesmo tempo, geram diferenças em relação às gerações mais atuais, cujas experiências já se 

constituem como histórica (AUGÉ, 1999). Esse aspecto, percebido na fala de Gardênia no que 

se refere aos conflitos, também é percebido na fala de Helicônia, ao registrar: “[...] existem 

vaidades intelectuais no grupo que afetam o nosso trabalho e impedem de a gente avançar e se 

organizar melhor até nas nossas conquistas. Isso fica muito claro nos seminários”. 

Nesse contexto, é interessante destacarmos que nos jogos que se desenvolvem nos 

espaços e nas relações que as pessoas estabelecem umas com as outras, tornam-se evidentes as 

relações de poder e seu equilíbrio. Em contiguidade,“[...] cada um é confrontado com uma 

interpenetração contínua, num movimento em que cada indivíduo singular se envolve 

totalmente” (Elias, 1969, p. 87) e, sendo singular, embora permeado de pluralidades, esse 

sujeito sente e percebe as relações a partir de sua perspectiva. 

Vivenciamos uma crescente demanda e discussão a respeito da formação de 

professores dentro do seu espaço de trabalho, as reuniões pedagógicas se apresentam como 

espaços partilhados de discussão entre coordenadores pedagógicos e professores em busca de 

discutir as questões que emergem da prática buscando soluções e encaminhamentos para as 

demandas do cotidiano escolar. Para Torres (2001, p. 45), “[...] criticadas e desacreditadas, as 

reuniões pedagógicas, na prática, vêm mostrando um distanciamento entre o desejado e o real 

caindo no desinteresse dos professores e tornando-se um espaço de resistências e por alguns 

desacreditado”. Nesse sentido, a fala de Gardênia concorda com essa discussão, quando ela 

postula que “[...] o esforço para transformá-la em um espaço de formação é grande. Não é 

fácil, tem resistências do docente. Se ele é doutor acha que não precisa”. Não diferente dos 
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outros espaços escolares, a pedagoga no contexto do IFRN também é convocada a assumir esse 

lugar de coordenar esse espaço institucionalizado de reunião pedagógica. 

É importante destacar que o espaço da reunião pedagógica no IFRN define-se como 

sendo, 

 

“[...] espaços coletivos conquistados para a reflexão, para o planejamento e 

para o replanejamento da prática pedagógica institucional. Nas reuniões 

pedagógicas, é possível tanto favorecer a construção e a difusão dos saberes 

(estudos temáticos da docência e/ou outros estudos) quanto permitir a troca de 

experiências e a socialização de conhecimentos” (IFRN, 2012, p. 76)  

 

Ao registrar como sendo o espaço de reunião pedagógica um “espaço coletivo 

conquistado”, esse fato remete-se à existência de tempo garantido na carga-horária docente 

semanal destinada para esse fim. Sobre esse espaço, Girassol pontua: “[...] o espaço da reunião 

pedagógica, embora seja forte, é fraco ao mesmo tempo. Que contradição né? Ele é forte 

porque está garantido na carga horária de todo mundo, entretanto é fraco porque existe uma 

rejeição natural a esse espaço de RP”. Ainda sobre a percepção desse espaço e de sua 

importância para a sua ação enquanto coordenadora pedagógica, Helicônia afirma o seguinte: 

“[...] nós temos esse espaço de atuação garantido, hora utilizamos para formação, hora 

perdemos tempo com questões administrativas”. 

Como já registrado anteriormente, a questão do poder discutida por (ELIAS, 1999) 

como uma questão inerente ás relações, novamente se faz perceber em nossas análises como 

forma de explicar e/ou justificar determinadas ações, determinadas conjunturas. Esse fato se 

torna bem evidente na fala de Gardênia quando nos diz que “[...] queremos que os diretores 

acadêmicos e os diretores gerais cobrem a presença na RP. A ETEP não tem esse poder” e 

completa [...] a RP não está na carga horária deles, porque eles não participam? Não temos o 

poder de assumir isso administrativamente”. Percebemos, pois, nessa fala que o poder se 

apresenta como um amuleto que uma pessoa tem e outra não. Nesse caso, os diretores como 

detentores desse amuleto e o pedagogo, não. Nessa perspectiva o poder se apresenta não como 

um “elemento normal de todas as relações humanas” (Elias, 1969, p. 80), mas como algo que 

nos pode ser dado e retirado a qualquer tempo. 

Percebemos, portanto, que o “ser pedagoga no IFRN” está imerso em fatores externos 

e internos que influenciam e muitas vezes até determinam a ação mediadora da pedagoga no 

contexto do IFRN, nos levando a reconhecer que, no cotidiano, o desenvolvimento dessa ação 

também passa a ser determinado por situações inesperadas de diferentes formas e em diferentes 
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sentidos que atingem diretamente o seu fazer, mas que independem da vontade deles. Dessa 

forma, o processo de atuação desse profissional e as conexões de causa e efeito implicam, então, 

em processos circulares e nos dilemas (ELIAS, 1998). 

Por fim, é interessante destacar que “onde quer que haja uma interdependência 

funcional entre as pessoas há poder e há equilíbrio de poder” (ELIAS, 1969, p. 81). Desse modo 

a atuação desse profissional sempre estará sujeita a forças de coerção que compelem onde, 

muitas vezes, “a incapacidade de controlar o jogo deriva de sua dependência mútua, das 

posições que ocupam enquanto jogadores e das tensões e conflitos inerentes a essa teia que se 

entrelaça” (ELIAS, 1969, p. 99). Cabe, portanto, buscarmos orientar essas forças de modo a 

tornar a atuação desse profissional menos sofrida e desgastante. 

Por essa razão, ao tentarmos compreender, por meio da interpretação das falas das 

entrevistadas, os aspectos que constituem esse “ser pedagoga no IFRN”, temos como ponto de 

partida as questões das opções, resistências ou circunstâncias que antecederam a entrada dessas 

pedagogas no curso de Pedagogia, ou seja, sua decisão pelo magistério. Desse modo, 

percebemos que a constituição dessa identidade profissional se forma a partir das relações 

estabelecidas com o outro, nas experiências interpessoais, nos saberes construídos e 

acumulados durante seus processos formativos e também ao desenvolvimento de um 

sentimento de pertença à instituição. Esse sentimento apresenta-se como um importante 

elemento para a efetivação do caminhar desse profissional no contexto do IFRN. 

No nosso entendimento, a ação mediadora desse profissional nesse contexto específico 

assume sentidos de prazer e desprazer e, muitas vezes, são bloqueados pelas relações de 

equilíbrio de poder menos instáveis que muitas vezes, não compreendidas, impedem uma maior 

efetivação nesse caminhar, apontado para um constante movimento entre potenciais de 

bloqueio e mudança, gerando assim possibilidades e limites nessa atuação.  
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4. EFETIVAÇÕES NO CAMINHAR: POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES 

 

 

“Seria irônico se a consciência de minha presença 

no mundo não implicasse já o reconhecimento da 

impossibilidade da minha ausência na construção 

da minha própria presença. Não posso me 

perceber como uma presença no mundo, mas, ao 

mesmo tempo explicá-la como resultado de 

operações absolutamente alheias a mim. ” 

 (Paulo Freire) 

 

 

 

Após discutir sobre o “ser pedagoga no IFRN”, buscando fazer uma construção da 

figura desse profissional – desde a sua opção pelo magistério, ingresso na instituição e atuação 

em espaços específicos do contexto institucional no qual se inserem –, analisamos os sentidos 

que as pedagogas atribuem à sua ação pedagógica tendo como base o fato de ser um processo 

que desvela à relação que se estabelece com a instituição, os papéis assumidos e os  sentidos 

atribuídos a esses papéis, de modo que as questões de pertencimento e reconhecimento do seu 

fazer na instituição, as relações estabelecidas com o outro e com o mundo que o circunda são 

determinantes importantes na efetivação desse caminhar. 

Para essa análise, consideramos a existência de fatores internos e externos, implicados 

diretamente nessa ação tendo claro a tessitura resultante da rede de interdependência e que 

independem da vontade delas. Assim, por exemplo, podemos perguntar-nos acerca do que 

norteia a mobilização de pedagogos e pedagogas para atuarem como coordenadores 

pedagógicos no contexto do IFRN. 

Em primeiro lugar, não podemos deixar de considerar o Projeto Político Pedagógico da 

Instituição em sua busca de superar, no plano formativo, a dicotomia entre o pensar e o fazer, 

entre trabalho manual e intelectual ou melhor a luta de superação da sua dualidade estrutural na 

medida em que  

[...] propõe-se uma formação que considere o desenvolvimento de todas 

dimensões humanas e não apenas os saberes necessários para a adaptação do 

trabalho aos ditames do mercado. Em suas dinâmicas formativas, a instrução 
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profissional e a instrução básica são compreendidas como unitárias e 

necessárias à plena humanização (IFRN, 2012, p. 48). 

 

Porém, mesmo que esta formação se constitua como um grande avanço do ponto de 

vista pedagógico, epistemológico, filosófico e sociológico, sua implementação no cotidiano da 

escola representa um grande desafio político-pedagógico porque esbarra numa cultura 

educativa, e consequentemente no ranço cultural de separação entre o tipo de escola e de 

formação ofertado às classes populares e o oferecido às elites dirigentes. 

Lembramos que a dualidade estrutural tem como característica básica a diferenciação 

nas políticas educacionais e na escola que se destina as elites e a que se destina às classes 

populares, apresenta-se com uma marca histórica em se tratando da educação profissional. Por 

conseguinte, ao retrocedermos na nossa história recente, percebemos que as legislações 

educacionais brasileiras, especialmente as que buscavam definir e normatizar as ofertas para a 

Educação Profissional tiveram como marca a manutenção dessa dualidade estrutural. 

Ao debruçarmo-nos sobre um tempo histórico mais recente, a década de 1990, 

tínhamos uma conjuntura política, econômica e social que passava por severas transformações 

que objetivavam inserir e subordinar o país e suas instituições aos interesses do capitalismo 

global. Assim, exigia-se do trabalhador características como polivalência e flexibilidade. O 

foco do ensino era o treinamento, a instrumentalização do trabalhador para gerar maior 

desempenho e produtividade para o capital, negando-lhe os conhecimentos sobre os 

fundamentos científicos e tecnológicos inerentes aos processos produtivos. Nessa condição, “o 

trabalhador é alijado de suas potencialidades humanas” (ARAÚJO, 2008, p. 55). 

Nessa mesma década, movimentos contrários a essa perspectiva dual de formação 

foram travados no âmbito da discussão de uma nova arquitetura para a educação nacional e que 

culminaram com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 

nº 9.394//96. O texto da nova lei, após anos de tramitação e acalorados debates, correspondeu 

positivamente às exigências do estado globalizado, neoliberal e reprodutor da dualidade 

educacional brasileira. 

Assim, A LDB ao tratar da relação entre ensino médio e educação profissional, 

apresenta-se de forma ambígua, haja vista que, por um lado, o ensino médio aparece, no capítulo 

II, como etapa da educação básica, enquanto que a Educação Profissional é contemplada no 

Capítulo III com apenas três artigos. Por outro, a mesma Lei aponta para a possibilidade de 

integração entre educação básica e a Educação Profissional na forma como prevê o Artigo 39: 

“A educação profissional e Tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, 
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integra-se aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da 

ciência e da tecnologia” (BRASIL, 1996). Sobre essa questão, Moura (2007, p.16) afirma 

“como a educação brasileira é estruturada na nova LDB em dois níveis - educação básica e 

educação superior, a educação profissional não está em nenhum dos dois, consolida-se a 

dualidade estrutural de forma bastante explícita”. 

No ano seguinte, em 1997, o Decreto Nº 2.208 de 17 de abril, que regulamentava os 

artigos 36 e os 39 a 42 da referida Lei, veio reforçar pela base legal o dualismo educacional, 

marca histórica das ações e intenções do estado brasileiro no campo da educação profissional. 

Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 25), o Decreto nº 2.208/97 “[...] vem não somente 

proibir a pretendida formação integrada, mas regulamentar formas fragmentadas e aligeiradas 

de educação profissional em função das alegadas necessidades do mercado”. 

Em 2004, no governo do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Decreto Nº 

2.208/97 foi revogado e substituído pelo Decreto Nº 5.154/04, de modo a reestabelecer a 

integração curricular entre ensino médio e ensino técnico. Em seu Artigo 4º, parágrafo 1º, a 

mencionada legislação expressa a articulação entre educação profissional e o ensino médio que 

deverá se dar nas formas: 

 

I – integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental, senso o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 

habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de 

ensino, contando com matrícula única para cada aluno.  

II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a complementaridade 

entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio 

pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso (...) 

 III - subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

médio. (BRASIL, 2004). 

 

A necessidade de percorrermos, mesmo que de forma rápida, o contexto histórico em 

que a articulação entre Educação Profissional e Ensino Médio vai se construindo, mostra-se 

importante para compreendermos o que institucionalmente representa adotar uma concepção 

de formação humana integral, que avança na direção da integração dos conhecimentos, saberes 

e práticas, mas que, ao mesmo tempo, carrega em seu bojo as marcas, os ranços de um sistema 

educativo dual que ao longo dos anos separou/isolou esses mesmos conhecimentos, saberes e 

práticas em compartimentos estanques.  

A questão referente à formação humana integral apresenta-se como um importante 

aspecto da ação mediadora no trabalho do coordenador pedagógico, uma vez que todo trabalho 
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pedagógico se apresenta com vistas a uma formação, a uma mudança de situação. Assim, na 

efetivação do caminhar desse profissional no contexto da instituição, esta é uma questão que 

não se pode perder de vista.   

Assim, para a efetivação da ação mediadora desse profissional, deve ser considerando 

o espaço em que ele se encontra e principalmente as redes de configurações que eles formam 

uns com os outros e como eles vão, processualmente, dando sentido ao seu fazer. Nessa direção, 

sua ação passa a ser determinada por situações inesperadas, por lutas, embates e também por 

reconhecimento e aceitação onde as conexões não explicáveis pela relação causa e efeito 

implicam, então, em processos circulares e dilemáticos. 

 

Se o processo é dilemáticos será abastecido pelas tensões e conflitos 

estruturais reprimidos, ou seja, terá potencial para as mudanças, ainda que a 

mudança possa ser bloqueada ou tomar a forma de um processo gradual e 

muito lento, terminando talvez em quebra do dilema (ELIAS, 1998, p. 171). 

 

Desse modo, a efetivação do caminhar desse profissional no contexto do IFRN move-

se para além do que desejam e idealizam esses profissionais de forma individual, pois ela se 

constrói a partir de tensões e processos dilemáticos, como já pontuado anteriormente, que se 

estabelecem entre o que se espera desse profissional, suas atribuições e seus conhecimentos 

necessários, dentro de um contexto mais amplo da educação profissional, do currículo integrado 

e da formação docente. 

 Percebemos que esses processos dilemáticos, que ora limitam e ora apontam caminhos 

em suas ações, apresentam-se permeados de concepções, crenças e valores das pedagogas que 

definem muitas vezes o seu modo de agir nesse contexto. O seu fazer como um profissional de 

ação específica não pode ser visto dissociado do percurso por eles vivenciados ao longo de suas 

histórias, mas precisa ser percebido sob a luz dos conhecimentos construídos ao longo do tempo 

que se constituem como importantes aspectos do seu fazer.  

 

4.1 Discussões ausentes, atribuições, conhecimentos necessários 

 

Ao chegar ao IFRN e se deparar com o universo da educação profissional e 

tecnológica, com todas as suas especificidades, Helicônia afirma que “[...] eu nunca ouvi falar 

em educação profissional. Nunca vi no meu currículo de pedagogia, nunca vi nada disso. 

Pouco ouvi falar em ensino médio, em aprendizagem de jovem e adulto. ”. De igual modo, 
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assume Margarida que, ao “[...] chegar na instituição e me deparar com esse universo da EPT, 

eu tive que começar do zero”. Para Lírio, “[...] a nossa formação na universidade não trata de 

educação profissional”, e explica: “tive uma ‘pincelada’ na disciplina de História da 

Educação”. 

No nosso entendimento, o ingresso desse profissional na instituição, apresenta-se 

como que um universo a ser desvelado de um lado pelos saberes necessários à sua função de 

coordenador pedagógico dentro desse contexto específico, e, por outro lado em relação às 

leituras necessárias a esse universo. Ressaltamos que, a medida em que desenvolvíamos a 

entrevista, as interlocutoras colocam a ausência de discussões necessárias ao fazer do 

coordenador pedagógico, bem como a ausência dos saberes necessários à sua atuação na 

educação profissional tanto em suas etapas de formação inicial quanto na etapa de experiência 

profissional como aspectos que dificultam a sua ação enquanto profissional. É necessário 

pontuarmos que há, na formação do pedagogo, uma ênfase na aprendizagem da criança em 

detrimento da aprendizagem de adolescentes, jovens e de adultos para além do processo de 

alfabetização, o que torna ainda mais complexa atuação dessa profissional no contexto do 

IFRN.  

Ressaltamos que, ao tratar de saberes profissionais, compreendemos essa dimensão 

“[...] é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar algo qualquer” 

(TARDIF, 2002, p. 11). Contudo, é necessário ressaltar que o termo ‘ausência’ de saberes, tal 

como posto acima, deve ser relativizado, pois as pedagogas transferem, em conjunto, seus 

conhecimentos, fruto de suas experiências originarias de outros contextos – das instituições 

públicas e privadas – realizando o amalgama na medida que realizam as suas novas ações. Nesse 

sentido, a leitura de Norbert Elias nos auxilia na compreensão de que se quisermos descobrir o 

que os indivíduos conhecem acerca de algo devemos estar em alerta para perceber, sobretudo, 

que “[...] um processo de conhecimento não é meramente um aditivo, uma parcela de 

conhecimento sendo adicionada aqui e outra ali. No curso desse processo, toda estrutura do 

conhecimento humano, assim como a maneira de pensar, sofrem alterações” (ELIAS, 1998, p. 

177). 

Ao pontuar sobre os saberes, Lírio coloca em sua fala os seguintes questionamentos: 

“[...] onde estão escritos os saberes desse pedagogo? Quais saberes transmitidos na academia 

para eu ser um coordenador pedagógico? Quais os saberes que eu tenho para ser coordenador 

pedagógico? ”. Essa questão específica da formação inicial para o trabalho de coordenação 

pedagógica que nos é apresentada tem se configurado como um debate nas discussões acerca 

do perfil identitário do coordenador pedagógico. Entre outros autores que têm discutido essa 
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temática, destacam-se Franco (2008) e Cruz Castro e Lima (2009), que apontam ser uma das 

dificuldades desse coordenador pedagógico a falta de uma formação inicial. 

Para Franco (2008, p.120), uma das grandes dificuldades dos coordenadores 

pedagógicos é de perceberem-se capazes da construção de um trabalho de qualidade e/ou 

eficiente na escola atribuindo a isso a “[…] falta de sua formação inicial para o exercício de sua 

profissão”. Em continuidade, concordamos que “[…] é preciso sim que o coordenador seja bem 

formado, e essa é uma questão que precisa ser enfrentada pelos cursos de pedagogia” 

(FRANCO, 2008, p. 128). Entretanto, percebemos ser este um aspecto da problemática uma 

vez que há um cenário local que nem sempre facilita a preensão no imediato, desses saberes. 

Nesse sentido, Lírio, afirma que, “[...] para muitos colegas, que chegam aqui, é um choque de 

realidade, não no sentido negativo, mas um descortinar de uma outra realidade, de um outro 

trabalho, de um outro tipo de educação”.  

No que refere a esse aspecto do contato com o novo, os estudos de Lapo e Bueno 

(2002) nos ajudam a compreender que a situação de estranhamento ou desequilíbrio inicial 

diante do novo, do que ainda é desconhecido pode apresentar-se como um elemento motivador, 

um combustível para o enfrentamento. Para os autores, “[...] esse desequilíbrio é uma força 

propulsora, constantemente alimentada pela sociedade e pelo próprio indivíduo, e é, até certo 

ponto, saudável e necessária por ser desencadeador de ações que propiciarão uma existência 

harmoniosa (LAPO; BUENO, 2002, p.255.). 

 A ausência da discussão sobre os saberes necessários ao coordenador pedagógico no 

âmbito da educação profissional não significa, todavia, um desconhecimento interno das suas 

atribuições no contexto do IFRN. O pedagogo, ao entrar na Instituição, tem como norte as 

atribuições especificadas tanto definidas pelo cargo como presentes no edital do concurso, mas, 

na medida em que ingressa na Instituição, percebemos que existe a possibilidade de 

desenvolvimento, ampliação e reorganização de suas funções, seja por meio de um processo de 

discussão desenvolvido com seus pares, seja a partir das demandas do cotidiano do IF – 

instituição multicampi, pluricurricular. Não é por acaso que a pedagoga Gardênia enfatiza: “[...] 

quando chegamos aqui, nos sentimos um peixe fora d’água. Nós que tivemos formação na área 

de educação, imagina quem não teve”. 

Ao especificar uma diferenciação entre ter ou não a formação na área de educação, 

Gardênia se refere ao que aponta como fragilidade na organização desses saberes no coletivo 

do IF o fato de termos o Técnico em Assuntos Educacionais atuando na ETEP “[...] um 

contingente de pessoas sem ter uma maior leitura em educação, em educação profissional”. 

Afinal, para ela, “[...] embora a Instituição defina as nossas atribuições, na prática, elas vão 
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muito mais além. A complexidade das relações nos leva a assumir muito mais. É como se tivesse 

um currículo oficial e um oculto”. Percebemos, assim, duas dimensões interligadas: 1. A relação 

da pedagoga com os saberes determinados a priori ou seja, ao entrar na Instituição; e 2. A 

relação da pedagoga com os saberes construídos a partir da ação, no fazer cotidiano.  

A relação da pedagoga com os saberes determinados, a priori, corresponde à ausência 

de discussões dos conhecimentos necessários e, ao mesmo tempo, em que provoca um dilema, 

um estranhamento, como já pontuado anteriormente, também aponta caminhos para a atuação 

dessa pedagoga. Retomamos este aspecto sob o tema das atribuições, pois ao dialogar, com 

Margarida, escutamos: “[...] as nossas atribuições não são diferentes das de outros colegas em 

outras instituições, o que difere é o leque de atuações. Atuamos desde em todos os níveis e 

modalidades da educação brasileira, com exceção da educação infantil”. Sendo assim, mais 

uma vez, percebemos a evidência de um trabalho permeado de especificidades que se constitui 

em uma identidade profissional específica, ser pedagoga do IFRN em suas múltiplas relações 

Ao refletirmos acerca das relações instituídas e vividas pelos pedagogos nesse 

contexto institucional específico, observamos que o fato de estarem na instituição não caminha 

em par com o sentido de inclusão. A pedagoga sente-se incluído, por exemplo, ao ocupar um 

lugar deliberativo em um colegiado, mas se sente excluído no que se refere à tomada de 

decisões. Vejamos, por exemplo, na fala de Girassol, que, para ela, ”[...] ainda não estamos 

consolidados do ponto de vista institucional, estamos o tempo todo em risco, lutando e a 

depender de quem você é, você luta ou não”. Na relação do individual com o coletivo, fica 

evidente na fala da pedagoga que embora exista as atribuições definidas para esse profissional, 

sua ação perpassa pelo componente individual, que define muitas vezes a sua forma de atuação. 

Assim, o conjunto de questões postas, acima, nos remete de um lado, às atribuições desse 

coordenador pedagógico, em constante movimento de pertença e inclusão, e de outro, o 

movimento de exclusão. A leitura de Placco, Almeida e Souza auxilia-nos nessa construção, 

uma vez que as autoras explicam que, 

 

[…] enquanto a atribuição corresponde à identidade para o outro, a pertença 

indica a identidade para si, e o movimento de tensão se caracteriza, 

justamente, pela oposição entre o que esperam que o sujeito assuma e seja, e 

o desejo do próprio sujeito em ser e assumir determinadas formas identitárias. 
(2011, p. 239). 

 

 

No que se refere à relação do pedagogo com os saberes construídos a partir de sua 

ação, no fazer cotidiano, não podemos discuti-lo sem considerar o contexto de atuação desse 
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profissional, como coordenador pedagógico no IFRN. O pedagogo se percebe imerso em uma 

teia de relações que o impulsiona a mobilizar saberes para realização de seu fazer nesse espaço 

específico. Diante disso, como as pedagogas entrevistadas revelam as articulações que 

estabelecem entre os saberes determinados a priori, e, os saberes construídos a partir da sua 

ação diária, na ação em que estabelece relações interpessoais e fundamentais à sua prática 

educativa no IFRN? 

Na busca de perceber essas articulações, procuramos estabelecer uma relação entre os 

saberes docentes, organizados por Tardif em seis eixos, e sua relação com os saberes das 

pedagogas – atuando como coordenadoras pedagógicas no contexto do IFRN. 

 

o O primeiro eixo trata do trabalhador e o seu trabalho na concepção de Maurice 

Tardif.  Nessa direção encontramos a fala de Margarida: “[...] o conhecimento 

que se tem que ter para transitar entre todas as demandas é muito amplo. São 

questões pedagógicas, são encaminhamentos, questões metodológicas [...] a 

necessidade vai aparecendo e você vai mobilizando os saberes”. Podemos 

observar que a forma com que Margarida integra esses saberes acontece de 

maneira bem particular e tem a ver com os sentidos e significados que ela atribui 

ao seu fazer diário estabelecendo a todo instante uma estreita relação entre o 

saber e o trabalho.  Os saberes mobilizados são mediados pela necessidade de 

um fazer no trabalho. Como bem explica Tardif as relações dos profissionais 

com os seus saberes “[…] são mediadas pelo trabalho que lhes fornecem 

princípios para enfrentar e solucionar situações cotidianas” (TARDIF 2002, p. 

17).  

o O segundo eixo relacionamos aos saberes do coordenador pedagógico tratado 

como pluralidade de saberes. Percebemos na fala de Gardênia a mobilização 

de diversos saberes para o exercício da sua função. Gardênia explica que “[...] 

precisamos atuar muitas vezes como psicólogas, assistentes sócias, mediadoras 

de conflitos entre tantos outros papéis”. De igual modo, registra Margarida que 

“[...] os saberes próprios da pedagogia são norteadores para a nossa atuação, 

mas no dia a dia precisamos mobilizar outros saberes. São saberes da base 

legal, da psicologia, do serviço social. A atuação do pedagogo está 

condicionada a essa mobilização”. Todos estes saberes são articulados entre si 

de modo a possibilitar a realização de um trabalho caracterizado por 
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acontecimentos inesperados, por ações planejadas e, especialmente, pela 

constante formação de teias de relações. 

 

o O terceiro eixo correlaciona os saberes docentes aos saberes do coordenador 

pedagógico e refere-se à temporalidade do saber, tratando-se, portanto, da 

modificação desses saberes ao longo do tempo, quando os profissionais 

aprendem a dominar progressivamente os saberes necessários à sua atuação de 

modo que a experiência, permita a consolidação dos mesmos. Registra Girassol 

que: “[...] hoje eu consigo ver a minha atuação de forma mais ampla. Quando 

eu entrei ficava muito voltada para as atuações específicas. Hoje vejo que posso 

atuar na comunidade externa, com outros setores [...] sinto que posso estar 

transitando”. Percebemos, por conseguinte, a partir da fala de Girassol que o 

saber que ela apresentava, por exemplo, com relação ás suas atribuições foi, com 

o passar do tempo, se modificando e alterando, também, a forma com que ela 

passou atuar como profissional, reafirmando assim essa temporalidade de 

saberes. 

 

o O quarto eixo relaciona a experiência ao fazer cotidiano desse profissional 

enquanto fundamento do saber, considerando-o como “[…] alicerce da prática e 

da competência profissional” (TARDIF, 2002, p.21). Sobre esses saberes 

práticos, Gardênia ilustra com seguinte registro: “[…] aqui no IFRN, alguns 

saberes específicos se constroem na prática, nós aprendemos na troca mesmo, 

no dia a dia”. Considerando essa fala, percebemos, portanto, que muitos dos 

saberes que a pedagoga traz para o seu fazer, são construídos na prática, no dia 

a dia, forjados a partir das necessidades diárias. 

 

o O quinto eixo trata, portanto, de um aspecto muito presente na atuação desse 

profissional, o trabalho com seres humanos, ou seja, são saberes humanos a 

respeito de seres humanos. Nesse aspecto, o autor busca “[...] compreender as 

características da integração humana que marcam os atores que atuam juntos 

(p.22) ”. Nesse aspecto, a fala de Gardênia se mostra pertinente quando ela 

registra que “ [...] ser pedagoga, eu acho, que é fazer o papel de mediação, de 

mobilizar as pessoas para trabalharem juntas, você nunca está sozinha [...] 

gosto de lidar com pessoas, sejam elas quem sejam e dá foram que sejam. Não 
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me interessa, são pessoas”. Observamos, no relato de Gardênia, quando fala do 

que compreende sobre o ser pedagoga, atitudes de preocupação, respeito e 

encantamento pelo trabalho com pessoas, com os seres humanos. Acreditamos 

ser essa uma condição primeira para realização de seu trabalho. É preciso 

estarmos atentas, a todo tempo, que estamos a tratar com seres humanos em toda 

a sua complexidade. 

 

o O sexto eixo que buscamos estabelecer relação entre os saberes docentes e os 

saberes dos coordenadores pedagógicos e que já foi objeto de reflexão em 

nossos escritos quando tratamos do espaço das reuniões pedagógicas, diz 

respeito ao fato desse profissional saber repensar a formação dos professores. 

Ao tratar desse aspecto, faz-se necessário o registro que encontramos um “mal-

estar” nesse processo de atuação da pedagoga na formação dos professores no 

contexto do IFRN, como registra Girassol ao nos dizer que “[...] eu me sinto na 

necessidade de conquistar, mas também de me impor. Isso é muito desgastante, 

é muito cansativo”. 

 

 

A interpretação do conjunto de falas das pedagogas, coordenadoras pedagógicas do 

IFRN, instiga-nos em direção a uma ação central e que não pode deixar de ser posta, a 

mobilização de saberes. A figura a seguir sintetiza os saberes do coordenador pedagógico na 

sua relação com o trabalho desenvolvido no contexto do IFRN.  
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FIGURA 3 - Mobilização dos Saberes Docentes em relação com os Saberes do 

Pedagogo no IFRN 

  

Fonte: elaborada pela autora a partir da leitura de Tardif (2002) 

 

 Mobilizar saberes no “chão” da escola para efetivar a sua ação nesse contexto 

institucional específico é algo central em todas as falas. O que entendemos por mobilizar 

saberes não pode ser desenvolvido distanciado da relação entre essa ação de mobilizar e o 

contexto de relações em que estas ações são desenvolvidas. Por mobilizar saberes entendemos 

ser um conjunto de ações, fruto de diferentes saberes e com origem diversas que são construídos 

por esses profissionais e mobilizados de acordo com as necessidades de sua atividade 

profissional. É importante destacar que esses saberes mobilizados pelas pedagogas em seu 

contexto de atuação, forjados a partir das necessidades diárias, ou seja, mediados pelo trabalho 

são dotados de uma temporalidade que vão ao longo do tempo se modificando e passam a serem 

melhores dominados por esses profissionais.  

Na efetivação do caminhar dessa pedagoga nesse contexto institucional específico, essa 

profissional se encontra imersa em teias de configurações diversas em constante desequilíbrio 
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e reequilíbrio provocando sentimentos de pertença, exclusão, inclusão e acumulação e, de modo 

indissociado, nesse sentimento de bloqueio, emergem as possibilidades de mudança por se 

constituírem como sujeitos ativos, inquietos e com potencial ação no campo das possibilidades. 

Desse modo, percebemos, a partir da fala das entrevistadas, que há um “mal-estar” no “bem-

estar” que elas dizem sentir. Assim, sua ação efetiva é permeada de potenciais de bloqueio e 

mudança. 

 

4.1.1 O “Mal-Estar” e o “Bem-Estar” na atuação do pedagogo 

 

No nosso entendimento, há um mal-estar na atuação do profissional das pedagogas 

entrevistadas – coordenadoras pedagógicas – em seu fazer no que se refere à sua ação na atuação 

com a formação de professores. O termo “mal-estar” aplicado ao trabalho docente é um 

conceito da literatura pedagógica associado à relação entre reações e desajustamento de 

professores e as mudanças sociais, conforme postulação de Esteve (1999, p. 97), apresentada a 

seguir  

[...] A expressão mal-estar docente emprega-se para descrever os efeitos 

permanentes, de caráter negativo que afetam a personalidade do professor 

como resultado das condições psicológicas e sociais em que exerce a docência, 

devido à mudança social acelerada. 

 

Tomamos de empréstimo esse termo para caracterizar o mal-estar das pedagogas 

entrevistadas, no sentido de incômodo, angústia e cansaço. Girassol afirma: “[...] eu queria 

muito um dia poder trabalhar em paz, com menos luta. Eu não sei até quando a gente aguenta 

isso, sabe? ”. Na mesma direção, explicita a pedagoga Flor de Cactus, ao afirmar: “[...] não 

temos a importância que deveríamos ter. Também não temos a autoridade que deveríamos ter”. 

Percebemos que mesmo não se tratando do exercício da profissão docente, a atividade 

desenvolvida pelas nossas entrevistadas tem uma duplicidade que nos leva ao título deste item: 

um mal-estar no bem-estar que sentem ao buscar fazer o que relatam ser possível. As 

configurações em que elas se inserem ao se apresentarem como dilemáticas e circulares 

provocam nas pedagogas um movimento de reação (mudança) frente aos dilemas encontrados 

e constitui-se como uma constante em sua ação mediadora no contexto do IFRN. 

Assim, ao analisamos os sentidos que as pedagogas atribuem à sua ação pedagógica 

tendo como base o fato de ser um processo que desvela a relação que é estabelecida com a 

Instituição, os papéis assumidos e os sentidos atribuídos a esses papéis, percebemos formas de 



 

 

 

91 

pertencimento (bem-estar) e/ou exclusões (mal-estar) nas relações estabelecidas com o outro e, 

assim, com o mundo que o circunda. Nesse contexto, percebe-se que as questões que refletem 

o desconforto, perpassam muitas vezes pelo não reconhecimento desse profissional, pela 

tomada de decisões de cunho pedagógico sem a consulta à pedagoga, pelo questionamento 

constante da sua atuação. 

No entanto, entendemos que a forma com que esses profissionais são vistos, muitas 

vezes, no cotidiano escolar como sendo alguém que vem para dificultar o trabalho em uma 

atitude fiscalizadora do fazer docente ou mesmo que tem pelo aluno uma proteção 

indiscriminada não pode ser explicada “[...] com base nas representações que elas próprias 

formam conjuntamente com os outros, totalmente em termos de caráter pessoal ou de objetivos 

e intensões pessoais de outros indivíduos ou grupos individuais” (ELIAS, 1969, p. 17), é preciso 

perceber que essa imagem é fruto de uma construção social ocorrida ao longo do tempo e que 

não podemos nos furtar de buscar interpretar os motivos que fazem com que, àquela 

configuração humana específica vivencie determinado conflito. Percebemos na fala de 

Gardênia uma tentativa de buscar essa compreensão tomando como base o papel de supervisão 

pedagógica realizada historicamente por esse profissional. Para Gardênia, “[...] a forma com 

que os professores veem os pedagogos vem desde a origem da institucionalização do pedagogo 

como supervisor escolar. Até hoje temos esse ranço. A figura desse profissional foi construída 

para controlar os professores”.  

Em sentido análogo de perceber algo que se mantem historicamente quanto à imagem 

do pedagogo na concepção docente, Girassol registra que “[...] existem professores que se 

incomodam com nossa presença, tem receio dessa intervenção que muitas vezes a gente nem 

faz, mas ele tem essa fantasia”. Observamos, portanto, que a palavra “fantasia” empregada por 

ela em sua fala traz consigo essa marca histórica desse profissional, caracterizando-se como um 

ranço, algo que se mantém ao longo do tempo. 

As pedagogas enquanto coordenadoras pedagógicas convivem com bloqueios em sua 

própria atuação, e a realização de suas atividades se apresenta como ambivalente uma vez que 

ao mesmo tempo em que elas sentem este “mal-estar”, reconhecem o gosto pelo trabalho. 

Apreendemos esse sentido como ambivalente na fala da pedagoga Helicônia ao registrar que 

“[...] os meus projetos e expectativas são os melhores, eu diria que não vou desistir; por mais 

que tenha dificuldades, eu não vou desistir. Gosto muito desse trabalho que faço”. De modo 

semelhante, a fala de Girassol também nos apresenta esse pensamento ambivalente quando 

afirma: ”[...] mesmo diante de tanta dificuldade, eu sou do tipo de pedagoga que não desisto 
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do que é importante. Para mim pessoalmente o meu trabalho é muito importante. Para mim e 

para instituição e se importante para a instituição, é importante para todos. ” 

Embora as possibilidades de mudança apresentadas pelas pedagogas sejam reduzidas, 

configurando-se mais como bloqueios que como potenciais de mudança, faz-se necessário 

destacar que há nessa atuação uma resistência e uma disposição de ação que se constrói no 

campo das possibilidades e, nesse sentido, encontramos na fala de Girassol uma atitude que 

aponta para a possibilidade de pensar esse trabalho específico de formação docente com os 

professores a partir de um trabalho por grupos, como registrado em sua seguinte fala:“[...] eu 

vejo como grande potencial de trabalho o trabalho por grupos, com projetos individuais, mais 

aí a gente trabalha triplicado, quadruplicado, mas eu vejo como necessário para conquistar 

essa confiança”. 

Os projetos individuais, ou trabalhos com grupo de professores é uma possibilidade de 

trabalho para o coordenador pedagógico com vistas à formação docente apresentada por Souza 

(2001). Para autora, não basta que os professores estejam juntos em um grupo; faz-se necessário 

pensar a constituição desse grupo de modo a “[...] desenvolver um trabalho coletivo rumo à 

superação das fragmentações hoje comuns nas escolas” (SOUZA, 2001, p. 27). Assim como a 

pedagoga registra, a autora também pontua a dificuldade que essa estratégia pode causar, mas 

afirma que é um aspecto da atuação do coordenador pedagógico que ele precisa enfrentar, essa 

é uma função dele dentro da instituição. 

Assim, diante das reflexões que realizamos a respeito desse conhecimento que as 

pedagogas mobilizam no seu fazer cotidiano, tratados por nós também com saberes, 

percebemos que as entrevistadas, em sua relação entre os seus saberes no seu fazer diário, 

acionam uma diversidade de dispositivos como forma de exercer a sua função também na 

ocupação de espaços decisórios nesse contexto específico.  

No que se refere à questão da participação de todos os atores integrantes do contexto 

escolar nos órgãos colegiados, Silva (2011) chama atenção para o fato de o coordenador 

pedagógico, como profissional integrante da gestão escolar, não só participar efetivamente 

desses espaços, mas assumir a função de incentivador à participação de pais, alunos e 

professores nesses espaços. Para o autor, “[...] o coordenador pedagógico tem neles um espaço 

privilegiado para o desempenho de suas funções formadora, articuladora e transformadora” 

(SILVA, 2011, p. 91) em prol da concretização dos princípios da autonomia e gestão 

democrática da escola. Para Helicônia, um avanço desse profissional no contexto do IFRN é a 

sua participação garantida em espaços decisórios. Para ela, “[...] um aspecto que considero 
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importante é que temos os espaços ocupados nos colegiados, nos NCE’s, nos conselhos. Nós 

estamos infiltradas, estamos na gestão”.  

Muitas vezes, esse profissional, que atua no contexto do campus, só toma 

conhecimento de uma decisão tomada institucionalmente quando essa decisão chega para que 

seja efetivada em um contexto mais micro, gerando muitas vezes desconforto, questionamentos 

e angustias nesse profissional. Partindo do pressuposto que uma instituição de ensino, todas as 

decisões devem ter como centro a questão pedagógica, em nossa compreensão, a ocupação 

desses espaços por parte das pedagogas, apresenta-se como de extrema importância para que 

possamos de fato contribuir nos espaços decisórios com um olhar pedagógico de modo a 

contribuir, por meio de uma trabalho compartilhado com os diversos segmentos da instituição, 

com a efetivação do que define o IFRN em seus documentos oficiais, especialmente o Projeto 

Político Pedagógico. 

No contexto do IFRN, esses profissionais possuem espaços garantidos em colegiados 

tanto dos cursos superiores como nos conselhos de classe; no Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPEX), que tem funções normativas, consultivas e deliberativas sobre matéria 

acadêmica, didático-pedagógica, científica, artístico cultural e desportiva; nos Núcleos Centrais 

Estruturantes (NCE), órgão de assessoramento, vinculado à Diretoria de Avaliação e Regulação 

de Ensino (DIARE) da Pró-Reitoria de Ensino do IFRN (PROEN), os quais atuam nos níveis e 

modalidades de sua área de competência, com o objetivo de garantir a unidade da ação 

pedagógica, o desenvolvimento do currículo no IFRN, com vistas a manter um padrão de 

qualidade do ensino, de acordo com o Projeto Político-Pedagógico (PPP) e do Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC). É importante destacar que, o pedagogo, assim como o técnico em 

assuntos educacionais, atua nesses espaços como membro da Equipe Técnico-Pedagógica.  

Desse modo, a ação mediadora das pedagogas no contexto institucional em análise, 

tem como um de seus elementos principais o PPP e, assim, ao assumir e defender a perspectiva 

da formação humana integral, assume também a concepção de currículo integrado como sendo 

um dos elementos que pode contribuir para a superação da dualidade estrutural da educação de 

nível médio que colocou em campos opostos pensamento e ação, teoria e prática. Essas questões 

refletem diretamente na atuação desse profissional que deve buscar, em sua ação mediadora 

mobilizar saberes para a efetivação desse currículo com os diferentes sujeitos com quem se 

relaciona (gestores, alunos, docentes, os pares, os pais). Desse modo, percebemos as 

dificuldades das entrevistadas em construir, parcerias com os docentes, ou seja, desenvolver 

um caminho que possibilite a materialização da proposta de formação humana integral 

amplamente defendida nos documentos institucionais, notadamente no PPP e entendida como 
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aquela que permite ao indivíduo o desenvolvimento pleno, total de suas capacidades e recupera 

a inteireza e integridade de suas dimensões sócio histórica e biofísica.  Todavia, importa 

salientar que a articulação dos conhecimentos gerais e específicos profissionais por meio do 

currículo integrado ainda permanece como horizonte a ser alcançado no âmbito da referida 

instituição.  

Nesse sentido, a fala de Helicônia é bastante reveladora no trecho em que diz: 

“Sabemos que ainda é muito forte a separação entre o pensar e o fazer. Como se não tivéssemos 

que pensar para fazer algo. A nossa formação ainda foi muito em caixinhas. Será que juntar 

conteúdos da formação básica com os conteúdos da formação técnica é currículo integrado? 

Ou currículo integrado seria muito mais que isso e a gente ainda não consegue materializar 

isso na prática?”. A fala de Lírio chama a atenção para a mesma dificuldade de se promover a 

integração curricular: “Quanto ao currículo integrado ele vai além desse diálogo entre 

disciplinas, não é só essa aparição das disciplinas propedêuticas na matriz curricular, mas é 

a possibilidade de diálogo entre as disciplinas”. O conteúdo destas últimas falas nos leva a 

refletir sobre quais caminhos precisam ser trilhados na direção dos objetivos políticos 

pedagógicos da formação integral mediada pelo currículo integrado.  

Destacamos, assim, em primeiro lugar que nos parece fundamental o currículo ser 

pensado e vivido para além da distribuição e/ou junção de disciplinas. O currículo é uma práxis 

antes que um objeto estático emanado de um modelo coerente de pensar a educação ou as 

aprendizagens necessárias das crianças, dos jovens e dos adultos que tampouco se esgota na 

parte explícita do projeto de socialização cultural das escolas. Para Sacristán (2000, p. 16) ele 

se define como sendo, “[...] uma prática, expressão, da função socializadora e cultural que 

determinada instituição tem, que reagrupa em torno de subsistemas ou práticas diversas, as 

quais se encontra a prática pedagógica desenvolvida em instituições escolares que comumente 

chamamos ensino”. 

No contexto do IFRN, essa formação humana deve acontecer por meio do currículo 

integrado com vistas a uma formação para o trabalho, rompendo com o ranço histórico de 

separação entre as ciências humanas e as demais ciências, a partir do entendimento de que a 

integração entre conhecimentos gerais e os específicos deve permear todo processo formativo, 

tendo como eixos estruturantes o trabalho, a ciência e a cultura. Entendemos ser o maior desafio 

do currículo integrado a superação da fragmentação do conhecimento, concebido como linear 

e organizado hierarquicamente onde a separação entre o saber e as práticas permanece como 

uma marca histórica. Para a efetivação de uma proposta curricular integrada, se faz necessário 

romper 
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“[...] com o isolamento disciplinar e com as dicotomias teoria/prática e 

educação geral/profissional para propor atividades integradoras, nas quais os 

conhecimentos de diferentes disciplinas, gerais ou técnicas, possam ser 

mobilizadas de modo articulado em situações desafiadoras e instigantes, 

promovendo a autonomia e o protagonismo crescente dos estudantes. 

 (SIMÕES; SILVA, 2013, p. 42). 
 

Ainda no escopo dessa discussão, merecem destaque as falas de duas das nossas 

entrevistadas que denunciam a falta ou incipiente formação dos professores para trabalhar na 

Educação Profissional, a partir de uma proposta curricular integrada. Da entrevista com 

Helicônia, é possível destacar o seguinte discurso: “Não basta para um currículo integrado que 

ele apenas articule disciplinas, eu acho que para ele ser integrado ele precisa de outros 

elementos, e aí onde entra a formação de professores”. Também a esse respeito, Girassol diz: 

“temos um grande desafio em relação à formação dos professores. A grande maioria estudou 

de forma separada os conhecimentos. A gente separou e ainda não conseguiu reintegrar. O 

currículo integrado tenta fazer com esses saberes dialoguem”. 

A análise dessas falas nos permite inferir que a educação profissional enquanto 

modalidade da Educação Básica parece ser um terreno ainda desconhecido para os que nela 

atuam. Este desconhecimento traz implicações ao trabalho docente e decorrem, segundo nossas 

análises, de duas situações, a saber: a primeira que queremos destacar diz respeito ao fato de 

que historicamente, as políticas de governo em favor da formação de professores para atuar na 

educação profissional foram poucas e descontínuas, pensadas a partir de uma perspectiva 

imediatista e em atendimento às exigências de contextos bem específicos.  

Para Machado (2008, p. 14), “a carência de pessoal docente qualificado tem se 

constituído num dos pontos nevrálgicos mais importantes que estrangulam a expansão da 

educação profissional no país”. Afinal, é preciso considerar a natureza peculiar do trabalho 

docente na educação profissional e criar políticas e programas de formação dentro e fora da 

escola que subsidiem o professor ante o desafio de formar para o mundo do trabalho por meio 

de uma estrutura curricular integrada que não pode prescindir da articulação equilibrada dos 

saberes, sejam estes, específicos da profissão, ou gerais. 

O segundo destaque que queremos fazer relaciona-se com o fato de que, no interior da 

própria instituição, são parcos também os espaços de diálogo entre os professores das diversas 

áreas ou disciplinas. Nesse sentido, a fala de Gardênia oferece-nos pistas: “Nós temos as 03 

diretorias separadas (ensino, pesquisa e extensão). Estamos em um currículo integrado, mas 
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os espaços são fragmentados. Cada um tem seu chefe. Como integrar um currículo quando as 

práticas se dão em lugares diferentes, sem se comunicar?”. 

Gardênia chama atenção para o distanciamento entre diretorias de ensino, pesquisa e 

extensão e questiona a possibilidade de materialização da integração curricular em um cenário 

que estruturalmente permanece separado e converge para que se perpetue a clivagem entre a 

formação geral e a formação para o trabalho e para o isolamento dos professores nos limites de 

suas disciplinas ou áreas. 

Na busca pela percepção dos sentidos que as pedagogas atribuem às questões de 

bloqueio – que, dentro do seu fazer no contexto do IFRN, permanecem sem avançar e de modo 

contrário, o que elas consideram como avanços, constatamos que essa realidade cotidiana é 

objeto de uma interpretação de homens que lhe confere significado e sentido (BERGER; 

LUCKMANN, 2007), sendo assim, é possível afirmar que os fenômenos que se relacionam a 

atividade do pedagogo só são possíveis de serem compreendidos a partir de diversos fatores de 

ordem externa (questões políticas, discursos institucionais, entre outros) e também de ordem 

interna (desejos, medos, valores, concepções, entre outros) que juntos determinam o modo de 

ser, agir, perceber e interpretar o que é essa realidade para esse pedagogo. No entanto, essa 

realidade diverge uma das outras e tem total relação com realização do seu trabalho, da sua 

ação.   

 

4.2 Descompasso 

 

4.2.1. Lutas, embates e possibilidade: o trabalho docente  

 

Ao apresentarmos na problemática do nosso trabalho, as especificidades do fazer 

dessas pedagogas no contexto do IFRN, trazemos, como uma delas o trabalho desse profissional 

com os docentes no âmbito de uma escola de educação profissional da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, especialmente esse professor bacharel que não traz em 

sua formação as discussões para o exercício da docência. Sublinhamos que a forma como se 

organiza a educação profissional é bastante singular e apresenta desafios dos quais destacamos 

aqueles mais prementes a partir das falas das nossas interlocutoras. 

Destacamos em primeiro lugar que o professor, ao se encontrar dentro de uma 

organização multicampi, depara-se com uma grande diversidade de ofertas em diferentes 
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modalidades e para diferentes públicos, em meio a uma diversidade de eixos tecnológicos que 

congregam em si diferentes cursos.   

Diante dessas especificidades de oferta, a atuação dos docentes no interior dessa 

instituição não deve acontecer à revelia dos saberes específicos da educação profissional, mas 

deve possibilitar a articulação e o desenvolvimento equilibrado dos saberes específicos que 

instrumentalizam para o exercício profissional e os saberes técnicos. Lembrando que os saberes 

técnicos devem ser entendidos na perspectiva da práxis e, nesse sentido, o diálogo com Moura 

(2008, p. 30) nos esclarece que, nessa perspectiva, “a formação e a capacitação devem, portanto, 

ir além da aquisição de técnicas didáticas de transferência de conteúdos para os professores”. 

Deve se constituir em uma amalgama fruto da contribuição das diversas áreas do conhecimento 

que se articulam, formando um construto teórico que vai permitir ao professor alimentar sua 

prática pedagógica por meio do movimento dialético entre teoria e prática e dos saberes 

didáticos entendidos para além da mera aquisição de técnicas didáticas. 

No contexto do IFRN, temos como constituição do corpo docente o seguinte contexto: 

professores licenciados que não tiveram em seus cursos de formação discussões acerca da 

educação profissional e professores bacharéis que, somada a essa questão já mencionada, não 

possuem formação pedagógica. Esse contexto traz consigo implicações para do trabalho 

docente na educação profissional, uma vez que é ele o responsável principal pela condução do 

processo ensino-aprendizagem. De forma complementar, Machado explica (2008, p.17): “[…] 

dada a essa diversidade de situações e dispersão de soluções que vem sendo praticadas, os 

professores da educação profissional são levados a atuar com o mínimo de orientações 

pedagógicas e técnicas”.  

Nessa perspectiva, no IFRN/Campus de Parnamirim, em consonância com a Política 

Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, com o Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), e vinculado ao 

Programa Especial de Formação Pedagógica na Organização Didática do IFRN, iniciou a oferta 

em 2016.1, de um Curso Superior de Formação Pedagógica de Docentes para a Educação 

Profissional, na forma de Programa Especial de Formação Pedagógica, aprovado pela 

Resolução nº 01/2015 – CONSUP/IFRN, objetivando possibilitar a formação pedagógica do 

profissional docente não licenciado e em exercício na educação profissional. 

Nesse sentido, as falas das entrevistadas nos provocam a estarmos atentos às 

peculiaridades do trabalho docente, apontando para uma necessidade de buscar alternativas de 

qualificação para esse profissional, tanto o licenciado, como o bacharel. Esclarece a pedagoga 

Margarida, que “[...] o grande desafio para a nossa atuação é o perfil do docente que temos, 
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docentes que não foram formados para serem docentes”. Nessa direção, Helicônia questiona: 

“Ser docente em nosso país não é ser licenciado? [...] mas ser docente na Educação 

Profissional não exige formação. Por que é que sou e estou professor de mecânica se sou 

engenheiro mecânico? ”  

O segundo desafio nos remete a efetivação do currículo, considerando a articulação 

entre educação e trabalho na perspectiva de uma formação integral do homem. Isso significa 

que a formação para o trabalho deve estar para além da divisão entre o fazer e o pensar, da 

preparação teoria e prática, dos ditames do mercado de trabalho. No nosso entendimento, é a 

partir desse cenário, delineado, que se torna importante registrar sobre uma necessidade de 

formação integral que supere a histórica dualidade estrutural, a formação para o trabalho sob o 

aspecto exclusivo da execução de um fazer, o que se busca com essa formação humana, “[...] é 

garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa 

para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado à sua 

sociedade política (CIAVATTA, 2005, p. 85). 

Afinal, ressaltamos o quanto é imprescindível na educação profissional refletir o 

trabalho como princípio educativo e, assim, torna-se sempre importante incluir nas concepções 

e práticas do referido contexto educacional as reflexões de Frigotto (2005), para o qual este não 

se trata de uma técnica ou método para o processo de aprender. O trabalho como princípio 

educativo constitui-se como um princípio ético-político no qual o trabalho se configura como 

um direito e um dever. 

Em terceiro lugar, o pedagogo defronta-se com o desafio de lidar com a construção do 

saber pedagógico do professor. No que concerne ao professor bacharel, o pedagogo, como 

coordenador pedagógico na educação profissional do IFRN, confronta-se com a situação de sua 

formação para a docência, sendo essa questão um elemento necessário à reflexão no tocante a 

atuação desse profissional, eixo de inúmeras análises (KUENZER, 2008, 1999; MOURA, 

2008). Assim, por exemplo, Moura, (2008, p. 31) no que se refere a essa discussão, traz-nos a 

seguinte reflexão. Para o autor, 

 

“[...] enquanto para exercer a medicina ou qualquer outra profissão liberal é 

necessária a correspondente formação profissional, para exercer o magistério, 

principalmente o superior ou a denominada educação profissional, não há 

muito rigor na exigência de formação na correspondente profissão – a de 

professor”  
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Ainda sobre o professor bacharel, Oliveira, (2011, p. 79) em seus estudos registra que 

“[...] a docência exercida por bacharéis, não pode ser analisada a partir de características 

definidas previamente, mas deve ser compreendida como uma construção social”. Todavia, o 

desafio para o pedagogo se encontra presente na construção do saber pedagógico seja do 

professor bacharel, seja do professor licenciado, pois são necessidades formativas diferentes 

frente a uma mesma ação que é trabalhar com a educação profissional. Para (KUENZER, 2008, 

p. 31), “[...] embora seja difícil vislumbrar estratégias adequadas de qualificação para estes 

professores dada a natureza desse tipo de trabalho e a quantidade e a diversidade de campos, 

áreas de atuação, é necessário fazê-lo”. 

Nesse sentido, a Instituição torna-se um lócus privilegiado para formação de 

professores, tendo como um dos principais sujeitos em seu papel de formador docente no 

contexto da instituição, o pedagogo.  

Ao escutar as falas das interlocutoras pedagogas, deparamo-nos com um quarto 

desafio, qual seja, as dificuldades do docente em construir o saber pedagógico para tradução do 

saber científico. Por exemplo, Helicônia aponta como uma dificuldade a constatação de 

que“[...] não basta saber o conteúdo que vai dar em aula. Você, como professor, não lida só 

com o conhecimento, mas com pessoas, com sonhos, com sentimentos”. Ao pensar sobre as 

especificidades do fazer docente na educação profissional para além do saber específico, 

Helicônia aponta para outras questões também consideradas importantes: “Eu sei, como 

engenheiro, como a peça é construída e como acontece o movimento. Será que eu sei como a 

gente aprende? Sei como é que se apropria de um conhecimento? [...] será que eu conheço a 

máquina humana? 

Para Girassol, os docentes “precisam também compreenderem os princípios da 

educação profissional, do currículo integrado, a concepção que temos de sociedade, de ser 

humano entre outras questões específicas desse fazer”. Constatamos que existem saberes 

necessários ao exercício da docência na educação profissional que estão além do saber técnico, 

pois são saberes dessa educação que necessitam estar presentes em uma prática singularizada 

no IFRN. 

Em outro sentido, retomamos à questão da formação docente no contexto posto por 

Orsolon (2001), para o qual o pedagogo, em sua função de formador docente no espaço escolar, 

apresenta-se como uma agente de mudança das práticas docentes em um movimento que 

mobiliza questões externas como por exemplo: valores, convicções e atitudes e questões mais 

internas que possam mobilizar nos professores as suas dimensões políticas, humano-

interacionistas e técnicas, percebidas a partir de sua prática.  
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Diante dessa discussão, estudos   como o de Placco, Almeida e Souza (2015) chamam-

nos a atenção para o seguinte aspecto: o papel do coordenador pedagógico frente à demanda da 

formação docente continuada na escola. Para essas autoras, 

 

Embora reconheçam as defasagens de formação dos professores, embora 

identifiquem que estes têm dificuldades não apenas de fazer a gestão de sala 

de aula, mas muitas vezes, também de trabalhar seu conteúdo específico em 

sala de aula, os coordenadores pedagógicos têm muita dificuldade em 

enfrentar esse desafio da formação continuada de seus professores, seja por 

suas dificuldades pessoais para esse enfrentamento, seja por falhas de sua 

formação para serem promotores dessa formação, seja por suas limitações 

enquanto líderes coletivos de professores. (2015, p. 17)   

 

De fato, a reunião pedagógica para alguns pode se constituir em um grande problema. 

Para a pedagoga Lírio, ao tratar da formação de professores, afirma que “a gente sabe que existe 

um distanciamento entre os professores e nós pedagogos”. Este problema, posto como um 

problema coletivo, é corroborado por Gardênia, que explica, “[…] não tem sido fácil fazer 

formação com os professores, encontramos muitas resistências”. E, continua situando que […] 

quando ele tem doutorado, ele acha que não precisa. O desafio é fazer com que eles 

compareçam às reuniões”. Percebe-se, a partir da fala das entrevistadas, que a relação, muitas 

vezes estabelecida entre pedagoga e docente configura-se como uma relação de forças marcada 

pelo sofrimento. 

Nesse contexto, remetemo-nos às relações de poder tratadas por Elias (1969), uma vez 

que percebemos que não basta considerarmos as relações que as pessoas estabelecem umas com 

as outras, é preciso buscar entender de que modo essas configurações apresentam uma 

distribuição de poder equilibrada ou desigual. Nesse jogo entre pedagoga e docente, 

encontramos tanto o desequilíbrio de poder caracterizado pela luta e pelo embate, quanto o 

equilíbrio de poder apontando para as possibilidades nesse trabalho com o docente. 

Gradativamente adquirimos a clareza de que “[...] no seio das configurações mutáveis que 

constituem o próprio centro do processo de configuração, há um equilíbrio flutuante e elástico 

e um equilíbrio de poder que se move para diante e para trás, inclinando-se primeiro para um 

lado e depois para outro (ELIAS, 1969, p. 143) 

Assim, por exemplo, para Margarida, “[...] a relação com os docentes é uma relação 

de muitas dificuldades, de busca de aproximação, de reconhecimento, de valorização do que é 

pedagógico. Hora ela se estreita, hora não”. Na mesma direção, Helicônia afirma que “[...] 

com os docentes a relação é de embate, de separação mesmo. Não vejo uma relação tranquila. 

Não acho uma relação natural”. Já Girassol, registra que “[…] é sempre um processo de 
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conquista, não particular, mas da ETEP, de você está sempre provando que é importante. Isso 

é muito desgastante”. 

Com base nas falas logo acima registradas, fica evidenciado de um lado, que essa 

relação que se estabelece entre pedagoga e docente no contexto do IFRN se apresenta como 

“[…] forças compulsivas, cujos efeitos são muitas vezes destruidores e destituídos de qualquer 

significado, causando muito sofrimento” (ELIAS, 1969, p. 17), sofrimento este registrado na 

fala de Girassol, ao nos afirmar: “eu queria um dia um dia poder trabalhar em paz, com menos 

luta. Eu não sei até quando a gente aguenta isso, sabe? ” 

Por outro lado, encontramos na fala das entrevistadas, um movimento tanto no sentido 

de apresentar possibilidades para realização de um trabalho junto ao docente, quanto para a 

busca de alternativas com vistas a um maior equilíbrio de poder nessas relações como forma de 

“[…] orientar essas forças de modo a encontrar-lhes significado, tornando-as menos 

destruidoras de vida e recursos” (ELIAS, 1969, p. 17). Essa possibilidade encaminha-nos para 

uma outra dimensão, importante para o desenvolvimento da atividade do pedagogo, qual seja a 

sua necessidade de conhecer a trama de relações em que se encontra. 

Ao discutir o relacionamento interpessoal na coordenação pedagógica, Almeida (2012, 

p. 70) chama-nos a atenção no sentido de que “[...] o coordenador pedagógico precisa conhecer 

e valorizar a trama das relações interpessoais nas quais ele, o coordenador pedagógico e seus 

professores interagem”. Assim, é que a pedagoga Margarida registra uma possibilidade de 

trabalho: “[...] com o professor é preciso saber entrar, saber conduzir, saber mediar para que 

possamos chegar a um consenso”. Percebemos, portanto, que há uma busca desse profissional 

no sentido de encontrar caminhos que possibilitem uma melhor relação para mediar o seu 

trabalho com o docente. Para Lírio, “é preciso ouvir os professores, acolhê-los no trabalho que 

estão desenvolvendo, pensar com eles estratégias de ensino”. A fala de Lírio corrobora com o 

que Almeida (2012, p. 70) trata como uma necessidade para o trabalho do coordenador 

pedagógico: “[...] o coordenador pedagógico precisa desenvolver nele mesmo e nos professores, 

determinadas habilidades, atitudes, sentimentos que são sustentáculo na atuação relacional: 

olhar, ouvir, falar e prezar”. Na percepção de Lírio, “[...] o pedagogo não pode está distante do 

docente, mesmo sendo indispensável na opinião de alguns deles. ” 

Nesse processo de buscar caminhos para o desenvolvimento do trabalho junto aos 

docentes, encontramos na fala das pedagogas aspectos que possibilitam a realização do 

trabalho. A pedagoga Girassol registra que “[...] temos professores que estão preocupados em 

transformar a sua prática, que se sentem à vontade para falar, que se aproximam”. Para Lírio, 
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“[...] alguns pedagogos conseguem sim dialogar bem com os docentes, nem sempre só 

encontramos resistências. Nesse campus não estou tendo dificuldades, no outro eu tinha”.  

Nesse ponto, é importante ressaltar que, no IFRN, existe uma prática de remoção 

interna por alteração de lotação do servidor entre os campi da Instituição denominada 

Remanejamento, conforme Resolução nº 07/2014 de 21 de março do CONSULP/IFRN, e, desse 

modo, existem as peculiaridades dos contextos em que se inserem seus trabalhadores da 

educação considerada a ampliação dos números de relações. Por isso, Lírio diferencia sua ação 

e condições no campus em que se encontra e no qual estava anteriormente lotada. 

A partir desses registros, percebemos que existem iniciativas tanto por parte das 

pedagogas como por parte dos docentes de busca por uma relação mais próxima e que possa 

possibilitar um trabalho menos sofrido, especialmente no processo formativo, possibilitando a 

concretização do que a Orsolon, (2001, p. 23) defende, quando afirma: “[...] o coordenador 

assumindo as funções de formador [...] propiciará condições para que ele faça de sua prática 

objeto de reflexão e pesquisa, habituando-se a problematizar seu cotidiano, a interrogá-lo e 

transformá-lo, transformando a própria escola e a si próprio”. 

Nesse sentido, o coordenador pedagógico precisa estar atento ao movimento de 

abertura para realização desse trabalho de aproximação e identificando isso, agir em sua função 

de formador docente e no fortalecimento de uma relação mais próxima não só com o docente, 

mas também com as demais instancias institucionais.  

Encontramos na fala da pedagoga Flor de Cactus uma percepção acerca da formação 

humana, como um caminho para a formação pedagógica no contexto da escola, na medida em 

que ela registra: “[...] a formação humana é muito importante. Conheço colegas que não tem a 

formação pedagógica muito forte, mas estão disponíveis para dialogar, conversar, esperar o 

tempo do outro aprender. Isso ajuda muito no trabalho pedagógico”. 

Na relação de interdependência que os indivíduos formam uns com os outros, nos 

chama atenção as disposições e inclinações dos indivíduos, que se unem uns com outros e das 

mais diversas formas. Nesse sentido, essas relações e possibilidades como, também os 

bloqueios às mudanças se encontram em constante movimento e, assim, o fato de reconhecer a 

figura da pedagoga como um profissional importante na formação docente, se configura como 

um movimento que pode possibilitar a realização do seu trabalho. Fato esse que podemos 

apreender na fala de Helicônia quando registra que “[...] se ele consegue perceber que o 

pedagogo é um profissional de apoio, é alguém que pode estar junto, aprendendo, pensando e 

planejando nós conseguimos fazer o nosso papel, mas ele precisa reconhecer isso. ” 
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Os sentidos atribuídos a essa realidade, pelas pedagogas entrevistadas, nem sempre 

partem de um desejo individual. Entretanto, são realidades permeadas por decisões em que se 

fazem presente os processos dilemáticos por elas vividos. Assim, diferentemente de um 

processo em que estamos atentos aos fatos e as relações como sendo um movimento de causa 

e efeito, entendemos o dilema se configura como “[...] abastecidos pelas tensões e conflitos 

reprimidos” (ELIAS, 1969 p. 171), tendo potencial para bloqueio e para mudança. Desse modo, 

consideramos que os processos dilemáticos por elas vivenciados estão em estreita relação com 

outros fatores internos e externos que justificam no contexto em que se insere, as decisões e as 

ações. 

 

4.2.2. Reconhecimento: o aluno como eixo 

 

Pensar na atuação do pedagogo no contexto do IFRN e sua relação com os alunos 

convida-nos a retomar a figura do orientador pedagógico que teve, nos cursos de Pedagogia, 

durante um período histórico, uma formação específica11. Para Luck (2011, p. 11), “[...] por 

uma influência da tecnologia industrial, também em educação, foi adotado o critério da divisão 

do trabalho por especialização e funções. ”  

Dentro dessa perspectiva de formação com o foco nas habilitações (orientação, 

supervisão e administração pedagógica), o IFRN chega no ano de 199512 a realizar um concurso 

que tinha como objetivo a contratação de profissionais em duas habilitações, orientação 

educacional e supervisão pedagógica. No entanto, embora tenha ocorrido a contratação desses 

profissionais, com foco nas habilitações, o trabalho desenvolvido passou a acontecer de forma 

bem mais abrangente tendo como sujeitos do seu fazer não só alunos ou professores, mas “todos 

os protagonistas da escola no resgate de uma ação mais efetiva [...]” (GRINSPUN, 2011, p. 35) 

No contexto do IFRN, o trabalho com o aluno configura-se como sendo uma das 

maiores áreas de atuação desse profissional e percebe-se como espaço em que ele encontra 

grande reconhecimento profissional. Esta é a direção posta nas discussões apresentadas por 

Luck (2011, p. 10) acerca do trabalho do orientador educacional no contexto escolar, 

                                                 

11 Sob a influência da Lei nº 5540/1968, Lei essa que provocou grandes mudanças nos currículos dos cursos 

superiores, essas habilitações, passam a ser realizadas nos cursos de graduação em Pedagogia por meio da 

Resolução nº 2/1969 com o objetivo de formar o técnico em educação com formação específica em orientador, 

supervisor e administrador escolar. 

12 Como já discutido anteriormente no capítulo 3 na parte em que tratamos da presença desse profissional na 

instituição, o ingresso desse grupo em 1995. 
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[...] é reconhecida como uma área de atuação educacional que focaliza o ser 

humano como um todo, adotando a dimensão afetivo-social como eixo 

estrutural de desenvolvimento. Sabe-se que esse eixo se constitui em uma 

dimensão caracterizada pela elevada subjetividade, dinâmica e complexidade 

 

 Para a pedagoga Margarida, esta é “de todas as dimensões, […] a que nos dá mais 

prazer [...] Você é muito mais compreendida pelo discente do que pelo docente”. Corroborando 

com esse pensamento, Gardênia registra que “[...] com os alunos é uma relação de 

cumplicidade, respeito, segurança. Eles se sentem muito protegidos. Quando eles percebem 

alguma atitude em que estão sendo prejudicados ou coagidos eles correm pra ETEP”. Assim, 

conserva o imaginário de que ao pedagogo no IFRN precisa estar junto com o aluno. Nesse 

sentido, o trabalho de coordenação pedagógica desse profissional no que se refere ao aluno 

encontra-se em uma via de mão dupla uma vez que há um encontro comum e baseado no sentido 

de amparo, realização e reconhecimento. 

Pela sua própria função, a escola como uma organização sistêmica aberta, congrega em 

si um conjunto de elementos (pessoas, estruturas, relações, papéis, função social entre outros 

elementos) que conduzem para que o coordenador pedagógico, em sua atuação de orientador 

educacional, esteja atento aos demais aspectos que se inserem no contexto desse aluno.  

Desse modo, o pedagogo assume, a partir desse fazer específico, uma atitude em que 

está em constante contato com os demais sujeitos desse contexto escolar. Como afirma Girassol, 

“[...] para atender ao aluno, precisamos nos aproximar de todo mundo”. Para ela, o trabalho 

do pedagogo no IFRN junto aos alunos vai “[...] desde a aprendizagem, passando pela relação 

dele com a família, na relação deles com os professores, no que significa está naquele espaço, 

fardamento, comportamento, formação política, acompanhamento das dificuldades. Me sinto 

como uma mobilizadora de reflexões”. 

Isso nos remete ao papel do orientador educacional junto aos alunos no intuito de “[...] 

auxiliá-los através de uma prática pedagógica que estimule sua participação, desenvolvendo a 

sua capacidade de criticar e fundamentar sua crítica, de optar e de assumir responsabilidades 

em suas escolhas” (GRISPUN, 2011, p. 115). Ao perceber o seu fazer junto ao aluno, Helicônia 

afirma que “[...]o pedagogo tem a função de situar esse aluno na cultura institucional, de 

acolher, orientar e exercer o papel de ouvidoria. Somos um elo, uma ponte”. Para Lírio, “somos 

referência, a pessoa que pode resolver os problemas”. 

Um aspecto importante a ser destacado é a percepção de que esse trabalho com o aluno 

também perpassa pelo trabalho com o docente, como registra Girassol ao afirmar que “[...] o 
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nosso fazer com os estudantes, também, está nos docentes quando questionamos a postura, as 

relações de poder, a centralidade no aluno, quando a gente defende a participação dos alunos 

nos conselhos de classe, quando a gente entende que ele precisa ser ouvido”. 

É possível identificar o olhar do aluno como sendo um olhar que “[...] instiga o 

professor a refletir e avaliar, com frequência seu plano de trabalho e redirecioná-lo”. 

(ORSOLON, 2001 p. 24). Para Margarida, “[...] o aluno traz à tona as fragilidades de uma 

atuação docente, de uma prática pedagógica que não consegue fazer aprender”, pensamento 

que vai ao encontro do que afirma Lírio ao nos dizer que “[...] muitas vezes, a angústia dos 

alunos, é a angústia do professor”. Frente a isso, o aluno apresenta-se como um elo de ligação 

entre o pedagogo e o docente suscitando, muitas vezes, demanda de trabalho para esse 

coordenador pedagógico necessárias a um melhoramento no cotidiano escolar. Afinal 

(CLEMENTI, 2001, p. 54) propõe que “cabe ao coordenador fazer a interlocução com os 

professores, ajudando-os a madurecer suas intuições e superar as contradições entre o que 

pensam, planejam e as respostas que recebem dos alunos”. 

Podemos perceber que o pedagogo tem, em sua atuação com o aluno, um espaço de 

reconhecimento dentro de sua ação pedagógica no contexto do IFRN, que pode se efetuar ou 

pelo fato de estarem os alunos mais abertos à formação desse vínculo ou por essa relação de 

poder apresentar-se de forma mais equilibrada no que se refere às relações de poder. Porém, 

também apreendemos um encontro não explicitado de forma clara, baseado no sentimento de 

apreensão dos dois – coordenador pedagógico e alunos – diante das configurações que se 

delineiam no contexto institucional. Tal fato nos conduz a considerar ser este um eixo de 

atuação importante para efetivação desse trabalho, uma vez que o aluno, de um lado, impulsiona 

esse profissional ao trabalho constante de articulação com todos os sujeitos que compõem o 

coletivo da instituição, tendo assim a possibilidade de estar em constante reflexão acerca do seu 

fazer.  

Por um outro lado, há, por parte dos alunos, um reconhecimento da ação mediadora 

desse profissional em outros espaços escolares anteriores ao seu ingresso no IFRN, associado 

à busca por soluções de problemas e à troca de afetos fundamental para o reencantamento do 

trabalho do pedagogo. Assim, a relação que se estabelece entre as pedagogas e os alunos 

encontra-se permeada de reconhecimento.    

Em suma, ressaltamos, nosso entendimento de que trazemos neste capítulo a constatação 

a partir da interpretação das falas das pedagogas de um “mal-estar” no processo de 

desenvolvimento de sua ação pedagógica e isso deve ser considerado em um contexto que 

insere, especialmente, leituras de Norbert Elias, que afirma que “[...] onde quer que haja uma 
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interdependência funcional entre pessoas, as relações de poder e seu equilíbrio estarão sempre 

presentes” (1990, p. 81). Desse modo, não podemos nos furtar de registrar que esse “mal-estar” 

se encontra inundado em um “bem-estar”, dentro de um constante movimento que, ao mesmo 

tempo em que bloqueia a ação mediadora desse profissional, impulsiona-o a buscar caminhos 

para realização do seu trabalho. 

 Sendo assim, no processo de análise das falas das interlocutoras, no que se refere a 

efetivações no caminhar, a pesquisa aponta e permite-nos perceber de forma mais transparente 

as teias de configurações que essas pedagogas formam em sua atuação, que se encontra 

permeada de relações de poder. Essas relações, que por ora se apresentam mais equilibradas e 

por ora menos, possuem influência direta em sua atuação. No entanto, a partir das reflexões que 

nascem da pesquisa, novos pontos de partida e novas inquietações surgem no sentido de 

conquistar melhores espaços nesse contexto institucional (mesmo que muitas vezes de modo 

individual) e maior fortalecimento nos espaços de atuação desse profissional. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: LIMITES, POSSIBILIDADES NA 

ATUAÇÃO  

 

 

“Então, educamos e somos educados. Ao 

compartilharmos no dia a dia do ensinar e do 

aprender, ideias, percepções, sentimentos, gestos 

atitudes e modos de ação, sempre ressignificados 

e reelaborados em cada um, vamos internalizando 

conhecimentos, habilidades, experiências, 

valores, rumo a um agir crítico-reflexivo, 

autônomo, criativo, eficaz, solidário. Tudo em 

nome do direito à vida e a dignidade de todo ser 

humano, reconhecimento das subjetividades, das 

identidades culturais, da riqueza de uma vida em 

comum, da justiça e da igualdade social. Talvez 

possa ser esse um dos modos de fazer pedagogia.” 

(José Carlos Libâneo) 

 

 

Escrever as considerações finais acerca de um trabalho cujo objeto de estudo se origina 

das nossas inquietações e que agora se materializam neste escrito é como que o coroar de um 

processo permeado de reflexões que, embora registradas de modo individual, trazem em si 

grande coletividade. Coletividade fruto das mais variadas teias de configurações13 que foram 

formadas ao longo de todo esse processo e antes mesmo dele e que, mesmo sem saber identificá-

las de modo individual, constituíram-se como fios e ajudaram-nos a tecer esse trabalho. 

O desejo de compreender os sentidos que os indivíduos humanos atribuem às mais 

diferentes situações por eles vivenciadas tem sido objeto de estudo de variadas áreas de 

conhecimento, a exemplo da Psicologia e da Sociologia, onde muito já se foi pesquisado, 

                                                 

13 O nosso entendimento relativo a teias configuracionais encontra-se discutido no do capítulo 2, item 2.1. 
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discutido e produzido na tentativa de compreender onde eles surgem, em que se baseiam, como 

se constroem entre outras inquietações. Isso demonstra que este estudo, em que buscamos 

compreender os sentidos que as pedagogas atribuem à sua ação no contexto do IFRN, é apenas 

mais um no imenso cenário de questionamentos, reflexões e argumentações acerca das questões 

que envolvem os sentidos. 

Essas inquietações surgem da nossa própria história de vida, apontam para uma 

implicação baseada em três pilares: a implicação pessoal, em função das questões mais 

individuais que me motivam e me movem na busca por reflexões acerca do nosso objeto de 

estudo; implicação profissional, por ter como espaço de pesquisa a instituição na qual 

trabalhamos e atuamos como pedagoga; e, por fim, uma implicação acadêmica, uma vez que 

todas essas inquietações se materializam em uma pesquisa acadêmica. 

Reconhecendo que não há respostas absolutas que possam responder à nossa questão, 

ancoramo-nos no pressuposto de que os sentidos atribuídos pelas pedagogas à sua ação é 

institucional, complexo e faz-se de forma individual e coletiva com vistas a qualidade do 

trabalho pedagógico e educativo no IFRN. Entendemos esses sentidos por elas atribuídos à sua 

ação como um sentido social, forjado pelas próprias pedagogas em uma teia de relações que 

estabelecem com suas histórias de vida, sua formação, suas experiências, crenças, valores e 

processos dilemáticos que as envolvem, ora apontando para mudanças, ora apontando para 

bloqueios. Esses processos nos quais elas se encontram inseridas apresentam-se marcados por 

um duplo movimento no qual, a partir dos bloqueios, identificamos o os potenciais de mudanças 

para o enfrentamento e superação do dilema.  

Adotar a metodologia da Entrevista Compreensiva como amparo na construção e no 

desvelar desse objeto de estudo significou eleger os discursos orais como mediadores entre as 

pedagogas e a realidade social na qual elas se inserem, buscando a compreensão desses sentidos 

em um constante movimento entre as falas das entrevistadas, conectadas com os autores e seus 

fundamentos teóricos e com nossa percepção. A abordagem multireferrencial permitiu-nos 

lançar um olhar plural sobre o nosso objeto de estudo e possibilitou-nos uma compreensão mais 

complexa e menos reducionista a respeito dele. 

Desse modo, a partir dessa dinâmica metodológica e do nosso posicionamento de 

artesão intelectual (MILLS, 1986), fomos desvelando e construindo o nosso objeto de estudo. 

Desse movimento analítico-interpretativo de pesquisadora, chegamos às questões do “ser 

pedagoga no IFRN” e, posteriormente, do que tratamos como “efetivações no caminhar: 

possibilidades e limites”. 
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Sistematizamos as nossas reflexões objetivando encontrar caminhos que pudessem 

apresentar respostas, não soluções, para a questão central desta pesquisa: quais os sentidos 

atribuídos pelas pedagogas à sua ação pedagógica no IFRN?  

Para compreender as relações entre os sentidos atribuídos pelas pedagogas e sua ação 

pedagógica, buscamos perceber os indicativos que se apresentam nas relações estabelecidas 

nesse contexto específico, suas atribuições e os desafios e possibilidades para realização desse 

trabalho. Esses indicativos nos auxiliaram no perceber a construção da identidade profissional 

de pedagogas, profissionais no contexto do IFRN, a partir de redes de relações estabelecidas 

com o (s) outro (s). São as teias de configurações que essas pedagogas instituem e contribuem 

para instituições de sentidos permeados de relações de poder. No nosso entendimento, a ação 

desse profissional nesse contexto específico assume sentidos de prazer e desprazer e, muitas 

vezes, é bloqueada pelas relações de equilíbrio de poder menos instáveis que, quando não 

compreendidas, impedem uma maior efetivação nesse caminhar, apontado para um constante 

movimento entre potenciais de bloqueio e mudança, de possibilidades e limites nessa atuação.  

A ideia de pensar esse “ser pedagoga no IFRN” partindo da opção pelo magistério ou 

do magistério como opção foi buscar compreender quais as questões que se inserem nessa 

escolha por uma determinada formação, em nosso caso o curso de pedagogia, percebendo o 

caráter histórico, processual e complexo dessa escolha. Percebemos, portanto, que os sentidos 

de ser pedagoga têm início mesmo antes delas ingressarem no curso de pedagogia. Eles se 

apresentam regados pelas significações do imaginário, pelos sentimentos de fracasso com a 

reprovação em outros vestibulares, pelo acreditamento de ser essa a profissão a ser escolhida, 

por perceber alguém como um exemplo a ser seguido nessa área e também pela necessidade de 

mudança de rumo ou busca por uma superação em virtude de contextos históricos, econômicos, 

sociais. Portanto, essa decisão apresenta-se motivada por um processo maior. Nesse sentido, 

compreendemos que as redes de interdependência em que cada uma delas está envolvida e 

contribui, significativamente, com o processo de interdependência histórica que conduz a 

escolha formativa.  

No que se refere aos registros referentes à presença desse profissional no contexto do 

IFRN, dentro dos critérios que elegemos para a escolha dos sujeitos em nossa pesquisa, 

constatamos que se trata de uma presença recente, especialmente pela natureza da ação 

pedagógica desenvolvida, uma vez que essa atuação, vivenciada de forma mais ampla, só vem 

efetivar-se a partir da década de 1990 quando essas profissionais deixam de atuar em setores 

organizados a partir de habilitações e passam atuar de forma ampla no contexto de cada uma 

das gerências educacionais, às quais estavam vinculados os cursos ofertados, organizados por 
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áreas. Desse modo, as reflexões apresentadas neste trabalho de pesquisa apresentam reflexões 

iniciais acerca das possibilidades e caminhos para o fortalecimento da identidade de pedagoga, 

dos seus saberes e da sua ação no contexto do IFRN. 

Ressaltamos, em primeiro lugar, que a análise do processo de constituição do ser 

pedagoga no contexto institucional do IFRN fez-nos perceber nesse movimento de desvelar e 

construir o nosso objeto de estudo, por meio da interpretação das falas de pedagogas sobre sua 

ação, uma questão recorrente na fala das interlocutoras: o lugar que essa coletividade em 

particular ocupa nesse contexto institucional. Para as pedagogas entrevistadas, embora 

percebam movimentos de ocupação de lugares pela ETEP, como por exemplo a participação 

em órgãos colegiados, ocupação de cargos de gestão e mesmo a existência de uma Diretoria 

Pedagógica vinculada à Pró-Reitoria de Ensino como representação para esse grupo, ainda não 

se tem um lugar específico para esse profissional, desde o organograma institucional até a 

ocupação de espaços deliberativos.  

Mesmo tendo sua função definida pelo cargo por meio do PCCTAE, percebemos que 

não há um lugar institucionalmente reconhecido como sendo um espaço de atuação específica 

desse profissional na Instituição, o qual, embora permeie vários espaços institucionais, ainda 

não é reconhecido como alguém com saberes construídos acerca das questões pedagógicas que 

deva ser consultado sempre que as discussões tiverem caráter pedagógico. Dessa maneira, o 

lugar que cada uma ocupa de modo particular em seu campus está atrelado às relações que cada 

uma estabelece em seu contexto de trabalho específico, de modo particular.  

Percebemos que os espaços por elas ocupados, como o trabalho com a gestão, os 

seminários da ETEP e as reuniões pedagógicas como espaços de fortalecimento dessa ação 

pedagógica, marcados pelo reconhecimento da importância profissional das pedagogas, mas 

também por um processo constante de busca fortalecimento e valoração desse profissional. 

Em segundo lugar, no que se refere ao trabalho com a gestão, nos deparamos mais uma 

vez com atuações diferentes dentro da mesma Instituição, que a depender do tipo de relação 

que cada uma delas estabelece com os seus gestores e no reconhecimento da função desse 

profissional, essa atuação pode ter um caráter mais ou menos equilibrado de poder.  

Reforçamos que as questões referentes às relações de poder apresentam-se durante 

toda a análise do que falam as entrevistadas, é comum a presença do termo “poder” para 

justificar e/ou explicar determinadas questões do fazer específico desse profissional. Essas 

relações de poder, entendidas por elas como um aspecto negativo para o desenvolvimento de 

sua ação mediadora apresenta-se em momentos mais equilibradas (na relação com o aluno) e 

menos equilibradas (na relação com o docente). Entretanto, conforme mencionamos durante o 
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nosso processo de análise, entendemos que todo processo dilemático vem acompanhado de 

movimentos conflituosos, com potenciais de bloqueios e mudanças. Sendo assim, identificamos 

em nossos estudos que a possibilidade de mudança/superação emerge das relações estabelecidas 

no cotidiano dentro do próprio processo de bloqueio.  

As questões referentes às relações de poder apresentam-se durante toda a análise do 

que falam as entrevistadas. Esse termo é comumente por elas registrado para justificar e/ou 

explicar determinadas questões do fazer específico desse profissional. A questão do poder 

configura-se, portanto, como sendo uma marca nas relações que elas estabelecem no interior da 

Instituição e que dificulta e, muitas vezes, impossibilita uma ação mais efetivamente qualificada 

desse profissional. 

Em se tratando dos Seminários da ETEP que se constituem em momentos 

colaborativos de reuniões sistemáticas, envolvendo a participação, por meio de convocação, de 

todos os membros pedagogos e técnicos em assuntos educacionais da ETEP, este ainda precisa 

ser institucionalizado pela gestão de modo a garantir ambientes participativos de discussão 

como uma condição básica da gestão democrática. Para as entrevistadas, faz-se necessário que 

se criem outros espaços de formação, socialização e debates acerca do fazer desse profissional 

para além dos seminários. 

 No que se refere às reuniões pedagógicas14, os sentimentos anunciados por elas 

convergem para o de reconhecimento desse espaço institucionalmente conquistado, mas que é 

marcado por fortes resistências por parte dos docentes. As resistências para participação nessas 

reuniões pedagógicas, em nosso entendimento, têm origem em diversos fatores, a exemplo da 

desvalorização do que é pedagógico por parte dos docentes, falta de cobrança da presença deles 

pelos gestores, inserção de pautas administrativas nesse espaço essencialmente formativo, entre 

outras questões que fragilizam não só o espaço da reunião pedagógica, como também a atuação 

desse profissional. Assim, a preparação para atuação e discussões nesse espaço deve se 

configurar como uma preocupação institucional de gestores, pedagogos e docentes com vistas 

à valorização desse espaço de modo a contribuir para a formação docente, o planejamento 

coletivo, as discussões acerca da aprendizagem dos alunos e para a melhoria global na qualidade 

de ensino ofertado pela Instituição. 

Nesse espaço, os processos dilemáticos geradores de bloqueio e mudança mostram-se 

de modo evidente tanto para as pedagogas quanto para os docentes. Em se tratando das 

                                                 

14 Lembramos ao leitor que as reflexões a respeito das reuniões pedagógicas são discutidas no capítulo 3, item 

3.2.2. 



 

 

 

112 

pedagogas, o bloqueio dá-se exatamente no fato de ser esse espaço desvalorizado por alguns 

docentes, porém se apresenta como um potencial de mudança na medida em que se configura 

como um espaço de atuação por excelência desse profissional, convocando-o a buscar não só 

temáticas formativas para serem discutidas nesse espaço, mas também buscar caminhos de 

ressignificação desses espaços.  

De modo análogo, mas por questões diferentes, os docentes também vivenciam esse 

movimento de bloqueio e mudança. De um lado, o bloqueio apresenta-se em virtude de muitas 

vezes esse espaço se configurar como momento de repensar as fragilidades da prática docente, 

o que, para muitos, gera desconforto e, por outro lado, torna-o potencializador de mudanças por 

possibilitar novas aprendizagens acerca do seu fazer como docente. Nesse percurso 

analítico/reflexivo, evidenciamos possibilidades e limites na efetivação desse caminhar nesse 

contexto institucional, compreendendo, como em toda a construção deste trabalho, que os 

sentidos revelados por elas são construídos socialmente a partir de diversas configurações, num 

jogo de interdependência em que se encontram implicados inúmeros sujeitos, contextos e 

abordagens.  

Percebemos, dentro dessas “efetivações no caminhar”, que o ingresso das 

entrevistadas nesse contexto específico de atuação, como coordenadoras pedagógicas, 

constitui-se em um descortinar de uma nova realidade, marcada não só pelo contato com o 

novo, mas também pela ausência das discussões acerca das questões referentes ao trabalho de 

coordenação pedagógica e também da educação profissional.  

Ressaltamos que, mesmo que na história de experiências formativas de algumas 

interlocutoras tenhamos percebido na formação leituras e práticas relacionadas com o trabalho 

de coordenação pedagógica, há no processo de ingresso nesse contexto institucional um 

estranhamento com o fazer enquanto coordenadora pedagógica. Esse estranhamento constitui-

se não só pela ausência das leituras específicas da educação profissional percebidas na formação 

inicial, mas se apresenta, também, em virtude da especificidade e diversidade de atuação com 

as quais esse profissional se depara no contexto do IFRN.  É importante destacarmos que esse 

estranhamento conduz, muitas vezes, ao movimento de busca por caminhos para essa atuação. 

Essa busca provoca nessas profissionais um movimento constante de mobilização de saberes15 

trazidos a priori e saberes construídos em sua ação diária, não são só os específicos da educação 

e da área pedagógica, mas de uma diversidade de campos, como os saberes da experiência, da 

                                                 

15 Com relação a mobilização de saberes, ver capítulo 4. 
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psicologia, do serviço social, saberes para o trabalho com seres humanos e saberes de 

legislação. Essa mobilização de saberes inerente à ação mediadora desse profissional, 

apresenta-se como uma estratégia e um caminho para efetivação de seu caminhar nesse contexto 

institucional específico.  

Ao refletirmos acerca da mobilização de saberes, é importante destacarmos que essa 

mobilização acontece dentro de um contexto mais amplo da educação profissional e do 

currículo integrado. Esse adoção e defesa institucional pelo currículo integrado como forma de 

superação da histórica dualidade estrutural16 e de uma busca de organização do conteúdo de 

forma a articular diferentes saberes tem uma estreita ligação com a ação mediadora dessas 

pedagogas. Sua ação não deve acontecer desvinculada dessa proposta curricular sob pena de 

não contribuir efetivamente com a formação integral17 do corpo discente institucional.  

Reconhecemos o currículo integrado e a formação integral como uma possibilidade de 

uma melhor formação para o aluno, mesmo dentro desse contexto específico em que atua essas 

pedagogas. No entanto, práticas pedagógicas pautadas na fragmentação do conhecimento ainda 

continuam, não com um caráter pessoal e/ou intencional de um grupo de indivíduos, mas como 

fruto de um processo formativo em que se aprendeu de modo fragmentado. Diante disso, o 

papel do coordenador pedagógico, enquanto formador, adquire uma grande importância frente 

a esse desafio de ter uma atitude desencadeadora de mudanças da prática docente e, 

consequentemente, em suas práticas na coordenação pedagógica. 

No nosso entendimento, dentro da atuação dessas pedagogas em um processo de 

relações instituídas em diferentes teias configuracionais, nas quais essas profissionais estão 

imersas, duas de suas atuações são mais fortes, o trabalho junto ao aluno e o trabalho junto ao 

docente. Diante desses dois focos de atuação, registramos que os sentimentos registrados pelas 

entrevistadas, embora sejam antagônicos, são complementares. Ao considerarmos como 

antagônicos esses sentimentos, estamos a registrar que, no trabalho com o aluno, esse 

profissional encontra acolhimento, abertura e reconhecimento e, no trabalho com os docentes, 

embora se registrem as possibilidades de trabalho, as marcas são de lutas e embates. Quanto a 

serem complementares, isso se dá pelo fato das entrevistadas reconhecerem que o trabalho com 

o aluno também está no trabalho com o docente e, de igual modo, o trabalho com o docente 

acontece com vistas ao aluno em uma relação de dependência e complementariedade.  

                                                 

16 Lembramos ao leitor que a as discussões referentes à dualidade estrutural, encontra-se no capítulo 1, item 1.4. 

17 O nosso entendimento a respeito de formação integral, encontra-se capítulo 4, item 4.1. 
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Finalmente, ressaltamos que esta pesquisa aponta como um desafio a ser superado a 

ressignificação da relação do pedagogo enquanto coordenador pedagógico com os docentes, de 

modo que o equilíbrio de poder tenda a ajustar-se como forma de tornar menos sofrida a sua 

atuação desse profissional. Embora apontem possibilidades para essa atuação com o docente, 

nos sentimentos que elas atribuem a essa ação, identificamos que o bloqueio, a luta, o embate 

permanente, o que pode estar ligado ao olhar que os docentes possuem desse profissional, 

colocando-as em um constante movimento de busca e aceitação para realização do trabalho 

com esse grupo especificamente.  

Os sentidos que as pedagogas, por meio dos discursos orais, atribuem à sua ação 

pedagógica no contexto do IFRN expressam desejos, expectativas, valorações, tensões, medos, 

limitações individuais e coletivas no seu fazer enquanto pedagogas nesse contexto específico. 

Reafirmamos, no entanto, que, dentro dos processos dilemáticos com os quais nos deparamos 

diariamente – e, assim, reafirmamos a nossa implicação –, bem como as interlocutoras desta 

pesquisa, percebemos um movimento constante de busca pela efetivação desse trabalho de 

coordenação pedagógica. Como pedagogas, compreendemos que essas questões, apresentadas 

como sentidos por elas atribuídos ao seu fazer, afetam diretamente o seu cotidiano e precisam 

de uma maior atenção por parte da coletividade buscando encontrar caminhos para o 

fortalecimento desse profissional e de suas ações no IFRN. 
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PLANO EVOLUTIVO I  PLANO EVOLUTIVO II  PLANO EVOLUTIVO III  PLANO EVOLUTIVO IV 
 

A) A construção da identidade do 

pedagogo 
a.1) A escolha da profissão: opção ou 

falta dela 

a,2) A formação nascida no fazer 

a.3) Ser pedagogo no IFRN: saberes 

necessários e desafios 

 

B) Concepções e sentidos: educação 

profissional, currículo integrado, 

formação de professores e saberes da 

prática pedagógica 
b.1) Dificuldades na efetivação: entre o 

dito e o feito 

b2)  Formação docente: entraves e 

possiblidades 

 

C) Eu pedagogo e outro no IFRN 

c.1) Com as atribuições definidas pelo 

IFRN 

c.1.1) Múltiplas tarefas 

c.2) Com os docentes 

c.2.2) Dificuldades, entraves, 

distanciamento 

c.3) Com os discentes 

c.3.3) Aproximação, reconhecimento, 

realização 

c.4) Entre os pedagogos 

c.4.4) Os seminários como instrumento 

de aproximação 

d) Ser pedagogo no IFRN 

d.1)Atuação com discentes 

d.1.1) O aluno como mediador da prática 

pedagógica 

d.2) Com os docentes na formação 

pedagógica 

 

1) A construção da identidade do 

pedagogo 
  1.1) Da opção pelo magistério ao 

magistério como opção 

  1.2) Ser professora como uma segunda 

opção 

  1.3) A relação com o aprender e sua 

influência na escolha profissional 

  1.4) Exemplos inspiradores como 

motivação para escolha 

  1.5) A docência como caminho para a 

coordenação pedagógica 

  1.6) A formação como forma de 

aperfeiçoar o saber e o saber fazer 

  1.7) Diferentes itinerários e um mesmo 

fim 

2) A educação profissional: concepções 

e prática 

2.1)Educação profissional : conceito, 

objetivo e função 

2.2)Currículo integrado: concepções e 

prática 

2.3)Formação de professores: os desafios 

na formação dos bacharéis - 

Dificuldades, entraves, distanciamento  

2.4)Saberes da prática pedagógica: ser 

professor bacharel 

3) A busca por um lugar: as relações 

com o “outro” e entre si no fazer 

 Diário do IFRN 

3.1) Dispositivos institucionais e 

bloqueios 

3.3) Com os docentes: limites e 

possibilidades 

3.4) Os seminários como espaço de 

fortalecimento identitário 

A) A construção do ser pedagogo no 

IFRN 

a.1) Ser docente como opção ou falta 

dela 

a.2)  Resolver questões do fazer 

a.3) Saberes necessários à formação 

pedagógica 

 

B) Efetivações no caminhar: currículo 

integrado, educação profissional, 

formação de professores e prática 

pedagógica 

b.1) Distanciamento entre o fazer e o 

dizer 

b.2) O conhecimento necessário 

b.3) Uma discussão ausente 

 

C) Ter um lugar: demarcar espaços 

c.1) Distinção: ter dispositivos x lidar 

com bloqueios 

c.2) Conquistando espaços: a gestão, os 

seminários, as reuniões pedagógicas 

 

D) Descompasso 

d.1) Sofrimento- limites e possibilidades 

d.2) Reconhecimento- o aluno com eixo 

 

E) A ênfase no ensino 

 

A) A construção da identidade do 

pedagogo no IFRN 
a.1) Ser docente: opções, necessidades e 

conflitos 

a,2) Resolver questões do fazer 

 

B) Efetivação no caminhar: educação 

profissional, currículo integrado, 

formação de professores e saberes da 

prática pedagógica docente 

 

b.1) Uma discussão ausente, um 

conhecimento necessário 

b.2) Entre o dito e o feito: ranços e 

avanços 

b.3) Ser docente na EPT: saberes 

necessários, especificidade no fazer 

 

C) Ter um lugar: demarcar espaços 

c.1) Marcas históricas, presença recente 

c.2) Fortalecimento em alguns espaços: a 

gestão, os seminários, as reuniões 

pedagógicas, os conselhos. 

 

D) Descompasso 

d.1) Luta e embate: o trabalho com o 

docente  

d.2) Reconhecimento: o aluno como eixo 

 

E) Ser pedagogo no IFRN: a ênfase no 

ensino, limites, possibilidades, saberes 

necessários 
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 d.2.2) A reunião pedagógica como 

espaço formativo 

d.3) Com a gestão 

d.3.3) O papel de assessoria 

d.4) Fragilidades e sucessos na atuação 

como coordenador pedagógico 

d.4.4) O lugar e o não lugar do pedagogo 

d.5) Expectativas/projeto 

d.5.5) A formação como caminho para a 

superação 

e) Potencialidades e limitações 

e.1) Na atuação ensino, pesquisa e 

extensão 

e.1.1) A ênfase no ensino 

e.2) No contexto do IFRN 

e.2.2) O não lugar X fortalecimento 

profissional 

e.3) Saberes da prática pedagógica 

e.3.3) Saberes específicos e saberes 

cotidianos 

 

 

4) Ser pedagogo no IFRN: o 

coordenador pedagógico em ação 

4.1) o papel do aluno na atuação do 

pedagogo: o reconhecimento profissional 

4.2) Com os docentes na formação 

pedagógica: competências 

específicas/transversais/ humanas como 

possibilidade 

4.3) O papel de assessoria junto a gestão 

e o poder limitado 

5) Potencialidades e limitações da ação 

do pedagogo no IFRN: os grandes 

entraves e as possibilidades 

5.1) A ênfase no ensino como 

consequência das múltiplas atuações 

5.2) A mobilização de saberes como 

ferramentas/instrumentos para atuação 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE SIGILO  

 

 

Termos de consentimento e de sigilo 

a) A pesquisa tem como objetivo compreender os sentidos atribuídos por pedagogas à 

sua ação como ação mediadora no contexto do IFRN. 

 

b) As informações coletadas por meio do questionário serão utilizadas, exclusivamente, 

para fins acadêmicos. 

 

c) A privacidade dos entrevistados será preservada, de modo que os participantes da 

pesquisa que serão entrevistados não terão suas identidades reveladas em hipótese alguma. 

Assim, em qualquer trabalho ou publicação decorrente da pesquisa os nomes ou apelidos dos 

entrevistados serão substituídos por um código, conhecido, exclusivamente, pela pesquisadora. 

 

d) Os dados gerados por meio deste estudo serão guardados com absoluta 

confidencialidade.  

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Ciente dos termos contidos neste formulário, declaro concordar em participar deste 

estudo e autorizo a pesquisadora Ticiana Patricia da Silveira Cunha Coutinho, Pedagoga, 

RG 1657018/RN, a utilizar as informações obtidas neste estudo em publicações científicas. 

Concedo também o direito de retenção das informações obtidas e o uso delas para fins de ensino 

e divulgação científica, desde que mantido o absoluto sigilo sobre a minha identidade. Estou 

ciente que nada tenho a exigir de ressarcimento ou indenização pela minha participação na 

pesquisa. 

Santa Cruz (RN), _______, de ____________________de 2014. 

De acordo, ____________________________________________________ 

(Assinatura do participante) 


