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O Conselho Federal de Edu-

cadores e Pedagogos - CFEP é um 

órgão de defesa e orientação dos 

profissionais educadores e pedago-

gos, com abrangência em todo o 

Território Nacional através da im-

plantação dos Conselhos Regionais 

e Subseções. 

Sua missão é atuar com res-

ponsabilidade, promovendo o de-

senvolvimento dos associados ins-

critos, priorizando a ética e a trans-

parência, qualificando a sua atua-

ção no exercício profissional, lutan-

do pela valorização profissional, 

aprimoramento contínuo e a defesa 

dos direitos dos nossos associados 

inscritos conscientes do compro-

misso com a responsabilidade soci-

al. Esta atuação ocorrerá, sobretu-

do, com foco em 03 vertentes: 

EDUCADORES E PEDAGOGOS — 

O CFEP oportuniza o reconheci-

mento da categoria de classe dos 

profissionais da educação, ofere-

cendo uma Carteira de Identidade 

Profissional, que é essencial para o 

exercício da profissão, tendo valida-

de de Carteira de Identidade Civil 

em todo o Território Nacional, cuja 

apresentação em estabelecimentos 

comerciais parceiros garante inú-

meras vantagens e descontos. O 

CFEP também oferece treinamentos 

e cursos voltados para a educação 

continuada com o intuito de contri-

buir com as problemáticas existen-

tes nas salas de aulas; os educado-

res e pedagogos serão ouvidos e 

participarão de constantes pesqui-

sas de campo. O CFEP sempre se 

fará presente dentro das institui-

ções de ensino para atuação nos 

problemas específicos de cada regi-

ão. O CFEP se colocará como local 

de apoio aos educadores e pedago-

gos em todas as situações decorren-

tes do seu exercício profissional, 

contribuindo para a satisfação pes-

soal e profissional, zelando pela in-

tegridade física, psíquica e moral. 

FAMÍLIAS — O CFEP deseja garan-

tir aos pais de alunos a tranquilida-

de quanto à qualidade do ensino 

oferecido e da atuação profissional 

dos educadores e pedagogos. A re-

gularidade do profissional junto ao 

CFEP é uma segurança, aos pais, 

de que seus filhos estão em boas 

mãos.  

ESCOLAS — O CFEP visa dar su-

porte aos Coordenadores Pedagógi-

cos na criação e oferta de cursos 

aos seus educadores e pedagogos. 

As escolas receberão uma qualifica-

ção com o “Selo de Confiança” des-

de que atendam aos requisitos pré-

estabelecidos; o selo tem validade 

anual. Os requisitos solicitados pelo 

CFEP trarão tranquilidade aos pais 

de alunos, colaborando diretamente 

para a conceituação da escola junto 

à sociedade na qual está inserida. 

Na incidência de qualquer ocorrên-

cia envolvendo alunos e educado-

res, o CFEP se manifestará na aber-

tura de processos administrativos, 

realização de oitivas, elaboração de 

pautas e encaminhamento direto ao 

Ministério Público para análise e 

providências. 

 

 

Dr. Paiva - Presidente do CFEP 
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O professor ao longo do tempo 

Por Rainer Sousa 

 
A função de ensinar é muito anterior ao processo 
de criação das primeiras instituições educadoras 
da História. Antes mesmo que a escrita fosse de-
senvolvida, a oralidade, em conjunto com outros 
processos comunicacionais, teve a importante 
função de repassar aquilo que era considerado 
importante. Instigado pela simples imitação ou 
pelo relato oral, o homem conseguiu produzir e 
difundir as mais variadas maneiras de se relacio-
nar com o mundo que o cerca. 
 
A necessidade de se colocar pessoas específicas 
para o ensinamento de certas habilidades já acon-
teceu no Antigo Egito, quando a função de escriba 
era preservada pela constituição de escolas reais 
que preparavam o indivíduo para dominar essa 
técnica. No Ocidente, as instituições de ensino va-
riavam bastante de acordo com os valores que 
predominavam em certa cultura. 
 
Entre os espartanos, a educação começava aos 
sete anos de idade e se preocupava com o aprimo-
ramento das habilidades físicas do indivíduo. A 
dura rotina de treinos físicos era mantida com o 
objetivo de fazer com que os homens estivessem 
prontos para a guerra e as mulheres aptas para 
gerar crianças saudáveis. Além disso, cada crian-
ça era mantida por um tutor que desempenhava a 
função por vínculo de amizade e sem ganhar nada 
em troca. 
 
Em Atenas, o serviço era feito mediante uma co-
brança e cada tipo de conhecimento era delegado 
a um tipo de tutor ou professor. Preocupados com 
o equilíbrio entre corpo e mente, a educação ate-
niense contou com três tipos básicos de profissio-
nais do ensino: os páidotribés*, que cuidavam do 
desenvolvimento intelectual; os grammatistés, 
responsáveis pelo repasse da escrita e da leitura; 
e os kitharistés, que cuidavam do aprimoramento 
físico. 

 

Na Roma Antiga, o papel de educar foi desempe-
nhado pelos retores*, que – assim como os sofis-
tas gregos – circulavam pelas cidades ensinando o 
que sabiam em troca de alguma compensação fi-
nanceira. Além disso, podemos citar a presença 
dos Ludi Magister, que desempenhavam a função 
de alfabetizar as crianças que não tinham uma 
condição material mais abastada. 
 
 
No período medieval, o mundo do conhecimento 
passou a ter um nítido controle das instituições 
religiosas cristãs. Inicialmente, o conhecimento ali 
presente ficava somente restrito aos próprios 
membros e aspirantes da Igreja. Na Baixa Idade 
Média, tal situação mudou com a constituição das 
primeiras universidades. Até o século XIX, ne-
nhum curso era elaborado com o objetivo de se 
formar professores. 
 
No Brasil, o domínio clerical às instituições de en-
sino findou depois que o Marquês de Pombal ex-
pulsou os jesuítas da colônia. Após tal medida, a 
própria Coroa designava quem poderia exercer 
funções pedagógicas. A profissionalização do edu-
cador brasileiro começou a ser desenhada em 
1835, quando a primeira escola de educadores foi 
criada na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. 
Ainda hoje, a qualificação dos profissionais da 
área de educação desperta a preocupação de nos-
sas autoridades. 
 
* 1. Retores. Estudiosos de retórica, na antiga Grécia, defini-
am os argumentos próprios do convencimento, delimitavam 
os atos de fala. (www.dicionárioinformal.com.br) 
* 2. Ludi Magister. Era professor de uma esco-
la romana , Roman Ludus . Magistri eram frequentemente 
escravos gregos ou outros educados. [1] Ludi Magister foi o 
professor da primeira etapa da educação romana, o equiva-
lente a um professor do ensino fundamental . [2] Um Ludi 
Magister teria uma turma de cerca de 30 alunos. Os alunos 
iam a um magister Ludi em várias idades e saíam aos 11 
anos. As aulas eram realizadas em uma sala alugada pelo 
ludi magister ou no exterior. (en.wikipedia.org) 

 
Fonte: https://www.historiadomundo.com.br fun-
ções pedagógicas. A profissionalização  
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O CFEP está atuando em todo o Brasil 

Inauguração do Conselho Regional de Educadores e Pedagogos do Estado do Espírito Santo. 

Inauguração do Conselho Regional de Educadores e Pedagogos do Estado do Pará. 

Inauguração do Conselho Regional de Educadores e Pedagogos do Estado de Pernambuco. 
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O Conselho Federal de Educadores e Pedagogos - CFEP está implan-

tando Conselhos Regionais e Subseções em todo o Território Nacional. 

 

 

CFEP - Rua Maria Carlota 773, Vila Esperança, São Paulo SP, Cep: 03647-000 

Telefone: (11) 3360-5181  

Atendimento exclusivo: 4003 4845 / 0800 555 2929  

 

Acesse o site: www.cfep.org.br 


