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RESUMORESUMORESUMORESUMO    
O presente estudo com o título  “ Pedagogo: formação e identidade profissional”, nos remete a uma 
reflexão pertinente com as preocupações dos profissionais da educação, em que se analisa a estrutura 
educacional do País, e bem como a forma de tratamento em que é submetido o operário do ensino no 
que tange à sua condição de trabalho e o reconhecimento que lhe é devido, como aquele que é 
responsável pela formação profissional do brasileiro, na prática dos diversos saberes. Nessa 
perspectiva, o presente estudo faz uma breve referência histórica do curso de Pedagogia no Brasil, 
considerando o processo de construção e significado da identidade do educador, além de questionar 
uma definição que deve ser tomada quanto à profissionalização do ensino, se pedagogo ou professor? 
Nessa perspectiva, o estudo surge num momento fecundo em que se discute a Reforma Universitária, e 
reforça o movimento de mobilização em prol da formação e identidade profissional do Pedagogo. 
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IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    
  

No presente estudo , encontramos a oportunidade de refletir sobre esse dilema, 
colocando em pauta, mais uma vez, uma preocupação pertinente, nesse momento 
fecundo em que se pensa na Reforma Universitária promovido pelo Governo Federal 
. É assim que neste estudo, faremos uma breve referência histórica (cap. 1) nos 
dedicaremos a contextualizar a trajetória do Curso de Pedagogia no Brasil, desde a 
sua criação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 1939 até a atualidade, 
com o intuito de observar os avanços e recuos sofridos pelo nosso curso, em busca da 
afirmação de sua realidade social. 

 
Reconhecemos que se faz importante essa breve referência histórica do Curso 

de Pedagogia, para compreendermos este amplo e conturbado processo da 
identidade do pedagogo no Brasil. No “segundo capitulo”, buscamos entender como 
e para que se constrói uma identidade e de que forma ela se torna importante diante 
da sociedade. Está colocada a questão da identidade, ou das identidades, como um 
núcleo para a definição do papel social desempenhado pelos sujeitos ou grupos 
sociais. 

 
Exatamente porque a construção das identidades é um processo que se 

desenvolve em contextos marcados por relações de poder, ao longo do tempo, as 
transformações sociais alteram a base identitária dos grupos, legitimando ou anulando 
o seu significado para a sociedade.  Para que possamos compreender em que consiste 
o trabalho do pedagogo, foi apresentado no capítulo 3, “Profissão: pedagogo ou 
professor?”, concepções divergentes que representam a contrariedade em relação a 
base da identidade profissionalmente do pedagogo. A conclusão desse estudo segue-
se em busca de esclarecer as dúvidas levantadas em relação ao trabalho exercido pelo 
pedagogo e descrever o seu perfil profissional. Analisar as principais discussões 
realizadas pelos educadores em busca da afirmação da validade social do pedagogo, 
através dos movimentos dos educadores que impulsionaram as principais 
reformulações da formação de educadores, que até a atualidade, ainda se encontram 
em fase de discussões, perdurando como um desafio a ser superado. 
    
1.1.1.1. BREVE REFERÊNCIA HISTÓRICA DO CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASILBREVE REFERÊNCIA HISTÓRICA DO CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASILBREVE REFERÊNCIA HISTÓRICA DO CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASILBREVE REFERÊNCIA HISTÓRICA DO CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL    
 O curso de Pedagogia no Brasil surgiu na Faculdade de Filosofia, Ciência e 
Letras no ano de 1939, na qual havia uma seção que tratava da formação de 
professores. (BRZEZINSKI, 1999 p. 40).  Apresentava uma formação de três anos em 
bacharelado e um ano de didática, era o chamado esquema 3 + 1, o que dava ao 
formando, o título de licenciado.  Foi a primeira regulamentação dos cursos de 
pedagogia. (SOUZA e CARINO, 1999, p. 54).  No inicio dos anos 60, o curso se 
encontrava em uma posição difícil, a sua existência era altamente questionada entre 
os que o achavam desprovido de conteúdos próprios e propunham a sua extinção, e 
aqueles que lutavam pela sua afirmação.  O curso sofreu importantes mudanças, a 
segunda regulamentação aconteceu com a aprovação em 1961 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB nº 4.024/61) 
 Através do Parecer 252/69, o professor Valnir Chagas cria novas habilitações, 
a Administração Escolar, Supervisão Escolar, Ensino das Disciplinas dos Cursos 
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Normais e Orientação Educacional, instituindo um novo formato para os Cursos de 
Pedagogia, que passam a ter uma base comum de conhecimentos pedagógicos e uma 
parte diversificada para a formação de especialistas.  O Curso de Pedagogia então 
através desse parecer passou a formar licenciados e não mais bacharéis. Partindo 
da convicção de que o modelo da Faculdade de Filosofia estava falido, o Conselho 
Federal de Educação travou debates e realizou pesquisas para que se efetuasse a 
consolidação da Faculdade de Educação que ainda estava funcionando como 
Faculdade de Educação, Ciências e Letras.  Com relação a este movimento Iria 
Brzezinski nos explicita as funções atribuídas à Faculdade de Educação, decorrentes 
da Reforma Universitária: 
 

[...] formar professores e especialistas em educação, desenvolver 
pesquisas em direção a uma teoria educacional baseada na realidade 
nacional, promover a integração nas licenciaturas ente estudantes de 
diversas áreas do sabem em um local como para o preparo pedagógico, 
promover a atualização de professores e especialistas atuantes nas escolas e 
nos sistemas de ensino, mediante cursos de extensão, graduação e pós-
graduação. (BRZEZINSKI, 1999, p. 69-70) 

 
 Na década de 70, a Lei 5.692/71 marcou a história da educação e da 
Pedagogia, pois determinava que a formação de professores e especialistas da 
educação deveria ser feita em níveis que elevassem progressivamente, de acordo com 
as diferentes realidades de cada região.   Em 1976, mais uma vez o curso é 
ameaçado de extinção, o professor Valnir Chagas propõe ao ministro da educação, 
da época, que o curso deveria se extinto devido a carência teórica e a indefinição de 
identidade.  Diferentes pesquisadores, envolvidos com organismos oficiais ligados à 
educação, propõem formular um novo currículo para o curso de pedagogia em 
resposta a proposta de extinção. O Conselho Federal de Educação e Valnir Chagas 
retrocedem diante dos protestos dos profissionais envolvidos com o Curso de 
Pedagogia.  Porém, são produzidos pareceres na tentativa de incutir uma nova 
identidade ao curso, sem discussões com os educadores e propostas que atendessem 
as necessidades dos diferentes cursos do país. 

 
[...] a pedagogia seria na sociedade de classes o próprio modo de ser 

da ideologia dominante, já que a educação escolar atuaria como 
reprodutora dos antagonismos de classes sociais. ( PIMENTA, 1996 p. 113) 
 

 O sistema educacional brasileiro e o Curso de Pedagogia, segundo NEVES 
(1997), chegaram à década de 80 ainda totalmente desorganizados pelas reformas 
ocorridas nos anos anteriores.  Era um momento delicado que passava o Curso de 
Pedagogia, nesse período surgiram estudos dedicados à pesquisa da formação do 
pedagogo observando o seu papel social e político na sociedade, a fim de superar 
todos os impasses. Nessa época toda a sociedade brasileira empenha-se em relação 
à luta pela redemocratização, participando de questões sociais, discutindo os rumos 
de nossa sociedade. Diante das pesquisas, relacionadas a formação dos educadores, 
percebeu-se que a educação não poderia mais estar ligada aos interesses do capital, e 
assim inicia-se o Movimento Nacional dos Educadores, afirmando suas posições 
políticas, a fim de construir de forma autônoma as bases do curso de Pedagogia no 
Brasil. 



 

 

4

 
[...] o movimento pela revalorização da educação pública, surgido por 

volta dos anos 80, busca saídas para a crise da escola brasileira, também a 
partir de um posicionamento critico em relação ao capitalismo. (Libâneo, 
2000, p.41) 

 
 Com relação ao empenho de toda sociedade brasileira e dos educadores em 
declarar suas posições políticas, FRIGOTTO (2001, p.59) destaca: 

 
[...] uma década de fortalecimento dos processos construtivos da 

cidadania e democracia ativas, cujo eixo fundamental se estrutura na 
configuração da ampliação da esfera pública, espaço específico condição 
necessária para a existência dos direitos sociais com intenso controle da 
sociedade civil. 

 
 A década de 80 foi uma década de discussões políticas muito rica as discussões 
sobre o curso de Pedagogia e licenciatura foram adiante pelas universidades e 
organizações como a ANPED (Associação Nacional de Pesquisas e Pós-graduação em 
Educação), a FENDE (Federação Nacional dos Orientadores Educacionais), 
buscando um movimento de reformulação dos Cursos de formação do educador. Em 
Belo Horizonte, em 1983 aconteceu o Encontro Nacional do Projeto de Reformulação 
dos Cursos de Preparação de Recurso Humanos para a Educação organizado pelo 
MEC, onde os educadores se reuniram e elaboraram um texto que ficou conhecido 
como o Documento de Belo Horizonte, neste encontro foi criado o CONAR-CFE 
(Comissão Nacional pela Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores), 
que transformou-se em 1990 na ANFOPE (Associação Nacional pela Formação dos 
Profissionais da Educação).   Nesse encontro em Belo Horizonte, foi dado o 
grande salto em direção à afirmação do curso de pedagogia e de sua identidade e sua 
reformulação, pois além de encaminhamento de varias reivindicações ao Governo 
Federal, da aprovação de propostas para as licenciaturas, propostas para a formação 
de professores de 1ª a 4ª séries e para os estágios supervisionados e para a 
licenciatura em pedagogia, foram estabelecidos os princípios gerais que sustentam a 
ANFOPE.  Entre eles, a necessidade de uma base comum nacional de conhecimentos 
na formação de professores, ter a docência como base da identidade profissional de 
todo educador, e trabalhar a relação teoria-prática, de forma única sem perder de 
vista o contexto social brasileiro. 
 A luta por uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional construída pela 
sociedade marcou os anos 90.  Vários setores da sociedade se organizaram no Fórum 
em Defesa da Escola Pública na LDB, para propor emendas e participar das 
audiências públicas, e assim, acompanhar toda a tramitação do projeto de Lei no 
Congresso Nacional. Prevaleceu mais uma vez a voz e a força de uma minoria 
privilegiada, elaborado durante oito anos, pelos educadores brasileiros, o projeto não 
foi aprovado no Senado Federal e foi substituído pelo projeto de lei do Senador 
Darcy Ribeiro.  A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº 
9394/96) foi aprovada em 20 de dezembro de 1996. Devido à flexibilidade, tão 
característica de nossas leis, após a promulgação da LDB vários decretos, pareceres e 
resoluções, a fim de detalhar pontos polêmicos, foram publicados pelo Governo 
Federal.  NEVES (1999), nos aponta a flexibilidade da lei como um elemento que 
favoreceu a interpretação e adequação da lei nos moldes do sistema neoliberal o qual 
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o atual governo está subordinado.   Em 19 de agosto de 1997, o Decreto nº 
2.306 veio organizar o ensino superior.  Nele encontramos uma proposta inédita 
desta LDB-9394/96 a formação em nível superior de professores nos Institutos 
Superiores de Educação.As diretrizes curriculares para os Institutos Superiores de 
Educação estão traçadas no Parecer nº 53/99.  Os institutos Superiores de Educação 
têm como proposta ser centros formadores, disseminadores, sistematizadores e 
produtores do conhecimento referente aos processos de ensino e aprendizagem 
relacionados à educação básica e educação escolar como um todo.  No parágrafo 
único do artigo 62 da lei, esses institutos são definidos assim: 

 
[...] os institutos Superiores de Educação são instituições de nível 

superior, integrados ou não as universidades e centros de educação 
superior, e manterão: I – cursos formadores de profissionais para a educação 
básica, inclusive o curso normal superior, destinado a formação dos 
docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino 
fundamental;  II – programas de formação pedagógica para portadores de 
diploma de educação superior que queiram se dedicar à educação básica;  
III – programas de educação continuada para os profissionais de educação 
dos diversos níveis.(GATTI, 1997 p.12) 

 
 Através do Decreto 3.276/99, os Institutos Superiores de Educação foram 
contemplados exclusivamente com a formação dos educadores das séries iniciais e 
para a educação infantil. As associações e movimentos que representam os 
educadores acompanharam de perto toda tramitação dos desdobramentos da Lei 
9.394/96, sob forma de decretos, pareceres e resoluções. A crítica dos educadores em 
relação às diretrizes curriculares para os Curso de Pedagogia, tornou-se um ponto 
polêmico nos encontros das associações que representam o magistério, uma vez que 
os Cursos de pedagogia também formam docentes para a educação básica. A fim de 
modificar ou anular este decreto, as discussões a respeito da instituição ideal para a 
formação do professor intensificaram, produzindo uma tentativa de reversão do 
mesmo, pelas entidades e movimentos nacionais dos educadores, destacou VALLE. 
(2001) 

A criação dos Institutos Superiores de Educação através do Parecer 115/99 é 
colocada em prática pelo governo e o Conselho Nacional de Educação (CNE), 
indiferente às críticas dos educadores. Foi encaminhado pelo MEC em 2000, à espera 
de uma parecer, a Proposta de Diretrizes Nacionais para a “Formação de Professor da 
Educação Básica em nível superior”, o que causou em 2001 um Plano Nacional de 
Educação.  Com relação a forte resistência dos educadores, diante da exclusividade 
de formação, segundo SILVA, (2001 p.121), o Presidente da República através de um 
outro Decreto, nº 554/00, retirou o monopólio da formação dos professores das séries 
iniciais e da educação infantil em nível superior do curso normal superior, porém o 
status de formação preferencial lhe é garantido. 
 A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), com os seus 
decretos, pareceres e resoluções, ampliaram as instituições formadoras do magistério.  
Como podemos ver com a introdução do Instituto Superiro de Educação, o curso de 
pedagogia foi novamente questionado. Esta breve referência história dos desafios que 
enfrentamos em busca da identidade do Curso de Pedagogia, nos mostra que os 
educadores têm se envolvido ativamente em sua defesa. A realidade social nos mostra 
que a prática educativa já transpôs em muito a dimensão da escola, por isso 
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atualmente continuaremos em plena discussão a respeito de nossa formação 
profissional, os educadores comprometidos em produzir uma identidade para a 
emancipação social e profissional compreendem que não basta ter apenas um 
conhecimento técnico da profissão para um bom profissional, mas que é necessário 
antes, ser um educador. Segundo Kullok 2002, A reflexão e sobre a ação numa visão 
investigadora, de busca de ampliação do saber e do conhecimento, construindo de 
fato este conhecimento. Nesta concepção a possibilidade da construção do 
conhecimento se dá através de uma reflexão crítica e investigadora partindo dos 
conteúdos disponíveis pela cultura. 
 Contrariando a LDB 9.394/96, que prevê para o Curso de Pedagogia apenas a 
“formação do especialista”, a autora enfatiza que, sobretudo a formação do educador 
deve ser abordada através da própria figura do educador. A proposta arbitrária do 
Governo Federal para atuarmos distantes do cotidiano das salas de aula, na condição 
de especialista desenvolvendo uma atuação mais voltada ao controle burocrático da 
educação, relega a formação dos professores das séries iniciais apenas aos Institutos 
Superiores de Educação, esta intenção nos dá a clara visão de que pretende-se 
desautorizar a nossa prática, o nosso processo histórico de luta pela afirmação de 
nossa posição de profissionais, de educadores comprometidos com a produção de 
saberes emancipatórios. 
    
2.2.2.2. CONSTRUÇÃO E SIGNIFICADO DA IDENTIDADECONSTRUÇÃO E SIGNIFICADO DA IDENTIDADECONSTRUÇÃO E SIGNIFICADO DA IDENTIDADECONSTRUÇÃO E SIGNIFICADO DA IDENTIDADE    
 Entende-se por identidade a fonte de significado e experiências de um povo.  É 
uma forma de distinção entre o eu e o outro, nós e eles.  Todo processo de criação de 
identidade implica em uma oposição a alguma coisa.  Nas palavras de CASTELLS: 

 
Entendo por identidade o processo de construção de significado com 

base em um atributo cultural, ou ainda em um conjunto de atributos 
culturais inter-relacionados, o(s) qual (ais) prevalece (m) sobre outras fontes 
de significado. (1999 p.22) 

 
 Não é difícil concordar com o fato de que do ponto de vista sociológico, toda e 
qualquer identidade é construída.  A principal questão, na verdade, diz respeito a 
como, a partir de quê, por quem e para que isso acontece.  Buscamos identidade 
como uma condição para o nosso estar no mundo e o agir nele, buscamos 
identidades e as construímos até como condição de nosso modo de estar na 
sociedade. A construção da identidade se dá pela necessidade de uma representação 
que permite o reconhecimento e a nomeação por todos, a identidade surge sempre 
através da redução das diferenças. 
 Segundo CATELLS (1999), a construção da identidade ocorre a partir de todo 
material acumulado e processado pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades, que 
reorganizam seu significado em função de tendências sociais e projetos culturais 
enraizados em sua estrutura social.  O autor segue afirmando que identidades 
são fontes de significado e sua construção é um processo social marcado pelas 
relações de poder e quem constrói a identidade coletiva, e para que essa identidade é 
construída são em grande medida, determinantes do conteúdo simbólico dessa 
identidade, bem como de seu significado para aqueles que com ela se identificam ou 
dela se excluem.  Dessa forma, a construção social da identidade sempre ocorre em 
um contexto marcado por relações de poder.  KULLOCK (2000), em sua contribuição 
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a respeito da noção de identidade, diz que a construção da identidade é um processo 
de “construção do sujeito e de suas representações” com referência a toda sociedade 
que o circunda.  A identidade pensada por este ângulo seria a explicação e a 
síntese de todas as características de um sujeito ou de um grupo, declarando e 
descrevendo todo o seu perfil, construído a partir do processo de formação de 
conceito, de julgamento, chegando a um resultado. 
 Porém, tudo o que está exposto ao tempo e ao movimento torna-se mutável, 
transforma-se e diferencia ao longo do tempo. A base da construção da identidade de 
um grupo social deriva da capacidade que este tem de manter-se estável no processo 
de transformações impostas por fatores políticos-econômicos neste processo, gerando 
algumas mudanças que podem vir desencadear uma perda de identidade, os sujeitos 
envolvidos neste processo, poderão reagir de maneira tanto autônoma, quanto de 
maneira subordinada.  E o que acontece com a identidade profissional?  A partir 
de fatos da realidade profissional, do trabalho e da função que os sujeitos 
desempenham na sociedade, é construída uma identidade profissional.  Um 
determinado trabalho é desenvolvido por um grupo de profissionais, os sujeitos desse 
grupo identificam-se profissionalmente e assim possuem uma mesma identidade 
profissional diferenciada de todas as outras identidades. 

 
A identidade profissional afirma-se como identidade cultural no 

sistema geral das culturas, penetrando-o e nele recortando as 
particularidades de um universo simbólico, uma lógica de significados e 
valores próprios distintivos.  Como especificidade da vida social, a cultura é 
a dimensão comunicativa no interior de cada profissão, consenso sobre 
valores, saberes, atitudes, comportamentos e habilidades, que distinguem 
seus membros e contrapõem aos demais profissionais. (MARQUES, 2000, 
p.50) 

 
 Os diversos papéis desempenhados por diferentes profissionais permitem 
identificarmos grupos distintos de profissionais e reconhecermos as identidades 
profissionais existentes na sociedade, e assim, somos levados a nos identificarmos 
profissionalmente com um grupo e nos incluirmos nele, adquirindo então uma mesma 
identidade profissional.  A formação profissional e as características do exercício do 
trabalho dos sujeitos quando se assemelham, os leva a identificar-se profissionalmente 
organizando-os em um só grupo.  Sendo assim, há um consenso da base da formação 
profissional, partindo das habilidades e atribuições que lhes são específicos, o que 
contribui para a definição do papel social desempenhado pela sua profissão. 
    
3.3.3.3.     PROFISSÃO: PEDAGOGO OU PROFESSOR?PROFISSÃO: PEDAGOGO OU PROFESSOR?PROFISSÃO: PEDAGOGO OU PROFESSOR?PROFISSÃO: PEDAGOGO OU PROFESSOR?    

O pedagogo tem seu foco na relação pedagógica enquanto ação formativa 
intencional onde quer que situe sua ação e qualquer que seja sua especialidade.  O 
pedagogo deve ser formado para dominar de forma intencional e planejada toda a 
ação pedagógica desenvolvida nos lugares onde houver trabalho educativo, sempre 
visando a construção de posição política em sua atuação, proporcionando aos 
indivíduos o acesso ao bens culturais produzidos pela sociedade. (GATTI, 1993).  
LIBÂNEO por sua vez diz:  

 
O pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática 

educativa, direta e indiretamente ligadas à organizações e aos processos de 
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transmissão e assimilação de saberes de modos de ação, tendo em vista 
objetivos de formação humana previamente definidos em sua 
contextualização histórica” (2000, p.25) 

 
 O autor possui discordâncias bastante pontuais em relação a identificação do 
Curso de Pedagogia com uma licenciatura, o que decorre da tese maior defendida 
atualmente pela ANFOPE: 

Meu ponto de vista é de que a tese de identificação do curso de 
Pedagogia com formação de professores, ou seja, uma licenciatura, foi 
gestada em razão de circunstâncias históricas peculiar da historia da 
educação deste país.  Meu ponto de vista é de que o curso de pedagogia é o 
que forma o pedagogo stricto sensu, isto é, um profissional não diretamente 
docente que lidar com fatos, estruturas, processos, contextos, situações, 
referentes à prática educativa em suas várias modalidades e manifestações. 
(2000. p.5 - 37) 

 
 A justificativa da caracterização da pedagogia, defendida pelo movimento de 
reformulação dos cursos de formação dos profissionais da educação, hoje a ANFOPE, 
é o conhecido lema: a docência é à base da identidade profissional do educador. 
Com relação a isto Libâneo nos diz: 

Penso que essa afirmação incorre num equivoco lógico-cultural. A 
pedagogia é uma reflexão teórica a partir e sobre as práticas educativas. Ela 
investiga os objetivos sócio-políticos e os meios organizativos e 
metodológicos de viabilizar os processos formativos em contextos sócio-
culturais específicos. (LIBÂNEO, 2000 p.7) 

 
 Como educadores sabemos que hoje, as práticas educativas ocorrem em 
muitos lugares, em muitas instâncias formais, não-formais, e informais.  Elas 
acontecem nas famílias, nos locais de trabalho, na cidade e na rua, nos meios 
comunicação e também nas escolas. 

Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a 
escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor, o 
ensino escolar não é a sua única prática, e o professor profissional não é o 
seu único praticante. (BRANDÃO, 1995 p.9) 

 
 Concordamos com Libâneo que não é mais possível afirmar que o trabalho do 
pedagogo se reduz ao trabalho docente.  Entendemos que o pedagógico e o docente 
são termos inter-relacionados, mas distintos conceitualmente e que compreender o 
pedagógico somente como metodologia, como procedimento de ensino, como prática 
de ensino, é um entendimento vulgarizado de pedagogia. A redução do trabalho 
do pedagogo à docência não pode, portanto, constituir-se em algo absoluto ou 
imutável: “Caberia, também , entender que todo o trabalho docente é trabalho 
pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico é trabalho docente.” (LIBÂNEO, 
2000 p.31) 
 Na atual conjuntura estão exigindo um entendimento ampliado das práticas 
educativas e conseqüentemente da pedagogia e do pedagogo.  A prática educativa o 
objeto da teoria pedagógica, modifica-se junto com as transformações da sociedade.  
Como estudantes de Pedagogia e educadores, sabemos que tem sido difícil obter 
consenso sobre questões cruciais: o que deve ser um curso da Pedagogia, em que 
consiste a formação pedagógica e a base profissional do pedagogo, quais são os 
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campos de atuação do pedagogo, o pedagogo é necessariamente um professor, o 
professor é sempre um pedagogo? 
 Contrapondo à concepção de Libâneo, de que “pedagogo é o profissional que 
atua em várias instâncias da prática educativa”, BRZEZINSKI afirma: 
 

Embora a atuação do pedagogo possa, num sentido lato, ser 
estendida aos diversos espaços da sociedade que exijam dos profissionais 
uma dimensão pedagógica, no sentido específico está direcionada para uma 
educação institucionalizada e formal, a educação escolar.  (BRZEZINSKI, 
1996 p. 181) 

 
 Essa caracterização mantém identidade com o conceito de profissional da 
educação adotado pela ANFOPE. O pedagogo, segundo BRZEZINSKI: 
 

Assim compreendido, esse profissional deve ser formado para ter 
domínio das relações que se estabelecem no trabalho pedagógico, que 
constitui o núcleo central de sua formação.  Essas relações ocorrem em um 
lugar específico de atuação – a escola [...] (BRZEZINSKI, 1996 p. 182) 

 
 Porém, segundo Selma Garrido em pronunciamento na 20ª Reunião Anual da 
ANPEd, a ANFOPE explicitou seu entendimento de que há um campo de atuação do 
pedagogo que ultrapassa a docência. Essa dualidade na concepção da identidade 
profissional do pedagogo do seu campo de atuação é fator que ainda interfere na 
definição da sua profissão, visto que alguns estudiosos defendem que o pedagogo 
deve dedicar-se prioritariamente ao trabalho da educação formal em ambiente escolar 
e outros se contrapõem a essa visão, asseverando que o pedagogo deve dedicar-se ao 
estudo de uma teoria geral da educação, indo além da educação escolar.  Estou 
certa de que, apesar de todas as controvérsias e dificuldades acerca da especificidade 
da profissão do pedagogo, a sua identidade precisa ser definida, uma vez que desde 
sua origem, este profissional mantém-se ambíguo, polêmico e controvertido. 
 

Diferenças de saber de classe dos educandos produziram diferenças 
curiosas entre os tipos de educadores da Grécia antiga. De um lado, 
desprezíveis mestre-escola e artesãos-professores, de outro, escravos 
pedagogos e educadores nobres, ou de nobres. De um lado, a prática de 
instruir para o trabalho, de outro, a de educar para a vida social. De todos 
estes adultos transmissores de saber, vale a pena falar do pedagogo. 
Pequenas estatuetas de terracota guardam a memória dele. Artistas gregos 
representam esses velhos escravos – quase sempre cativos estrangeiros – 
conduzindo crianças a caminho da escola de primeiras letras. E por que eles 
e não os mestres que nas escolas ensinavam? Porque os escravos 
pedagogos-condutores de crianças – eram afinal seus educadores, muita 
mais do que os mestres-escola. Eles conviviam com a criança e o 
adolescente e, mais do que os pais, faziam a educação dos preceitos e das 
crenças da cultura da polis. O pedagogo era o educador por cujas mãos a 
criança grega atravessava os anos a caminho da escola, por caminhos da 
vida (BRANDÃO, 1995:42 - 43) 

 
 O Pedagogo grego era um sujeito submisso, a sua tarefa era cuidar do bem-
estar físico e mental de seu pequeno senhor, ajudando-o tanto nas tarefas domésticas, 
quanto na realização dos trabalhos escolares. Assim, o pedagogo não possuía uma 
especificidade social, muito menos profissional. Era semelhante a situação em que se 
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encontrava os mestres-escolas, professor-alfabetizador grego, sofrendo um grande 
preconceito social, a sua profissão distinguia do pedagogo, devido a existência de 
uma sistematização profissional que lhe garantia progressivamente uma posição social 
indispensável. Podemos verificar então, que desde a sua gênese a profissão do 
pedagogo está marcada pela desvalorização social, a qual continua permeando o 
nosso cotidiano nos dias atuais, e pela indefinição de uma identidade profissional, 
conseqüentemente tornando o nosso campo de atuação perturbado. Atualmente, 
constatamos que o pedagogo e o professor se tornaram uma figura única, não 
havendo mais uma distinção, o que torna-se complicado defender suas respectivas 
funções.   José Carlos Libâneo nos oferece uma valiosa contribuição sobre esta 
questão: 

Pedagogo é um profissional que lida com fatos, estruturas contextos, 
situações referentes a prática educativa em suas várias modalidades e 
manifestações. (LIBÂNEO, 1996 p. 117) 

 
Segundo o autor, para o pedagogo não exclui-se a possibilidade da docência, 

porém ele não seria um profissional docente por natureza e sim um profissional 
voltado à pesquisa e prática da educação em diferentes instâncias da sociedade onde 
houver a necessidade de sistematizar a ação educativa. Quanto ao professor lhe 
compete a docência do Ensino Fundamental e Médio, construindo um olhar amplo 
do sistema escolar, “pensando, planejando e executando seu trabalho”. Porém, por 
mais comprometido que seja o professor, ele não pode estar desempenhando 
atividades especializadas sem ter formação para tal atividade, nos adverte Libâneo. 
Através das colocações de Libâneo, podemos perceber o nível da complexidade do 
embate de concepções que está ocorrendo nas associações de formação dos 
educadores. Para nós se impôs um grande desafio, compreender até que ponto é 
válida esta distinção entre Pedagogo e Professor, pois apesar de basicamente lidarem 
com a ação educativa, ocasionalmente a atuação de ambos se diferencia 
completamente, justificando para Libâneo, uma formação também diferenciada.  

Desta forma, perdura até hoje a questão da indefinição com relação a nossa 
identidade profissional. Entendendo que às mudanças ocorridas no curso de 
pedagogia demarcam uma involução com repercussões na identidade do pedagogo, 
pois podem ser identificadas múltiplas tendências para a formação de profissionais no 
curso de Pedagogia. Essas tendências são resultantes de reformulações curriculares, 
tais tendências, acompanham um movimento pendular, que ora enfatiza uma 
tendência ora outra, o que, de certa forma, vem dificultando a definição da 
identidade do curso de Pedagogia.  Sendo assim, a identidade do curso mostra uma 
dicotomia: de um lado apresenta-se o especialista, no outro o professor, portanto o 
pedagogo permanece sem identidade.    
    

    
CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS    

 É visível que a profissão de pedagogo como a de professor, tem sido abalada 
por todos os lados: desvalorização profissional, baixo salários, faltas de condições de 
trabalho, formação deficiente, etc.  Os velhos preconceitos persistem, os problemas e 
os dilemas continuam. Como vimos nesse estudo, tem sido difícil aos educadores 
obter um mínimo de consenso sobre as questões referentes à identidade profissional 
do pedagogo e do campo de estudo da pedagogia.  Estas questões têm freqüentado o 
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debate em todo país a vários anos, em diversas organizações cientificas e profissionais 
de educadores, sem dúvidas, muitos avanços têm sido realizados, muitas pesquisas e 
debates têm ocorrido com relação ao enfrentamento das contraditoriedades e desafios 
que a profissão do pedagogo e a formação dos educadores têm enfrentado, porém os 
resultado ainda são modestos. 
 Constatamos que historicamente a formação dos educadores, esteve no centro 
das disputas pela manutenção das ideologias dominante, sofrendo interferências que 
dificultaram a consolidação da nossa identidade profissional, pois senso a mesma 
formada pela interação social.  A sociedade vem se modificando e complexificando, 
exigindo que nos adaptemos a novas e surpreendentes situações do cotidiano escolar.  
As exigências se multiplicam, mas o apoio esperado da sociedade não chega. É um 
marco na história da educação brasileira o fato de que a educação e a economia são 
uma via de mão dupla na organização da sociedade que se pretende construir.  As 
mudanças recentes no capitalismo internacional colocam novas questões para a 
Pedagogia, considerando-se os vínculos entre educação e economia. Podemos assistir 
as intensas transformações, como a globalização da economia e as inovações 
tecnológicas em vários campos. Essas transformações tecnológicas e científicas levam 
a mudanças no perfil profissional e novas exigências de qualificação dos 
trabalhadores, com o pedagogo não é diferente. 
 Reconhecemos assim, que as transformações na educação decorrem das 
necessidades e exigências geradas pela reorganização produtiva. A pedagogia é 
redescoberta como Campo de estudos específicos relacionados com as práticas 
educativas apenas, vista somente pelo ângulo das ações didáticas, processos 
educativos, métodos e maneiras de ensinar, e o pedagogo como mero executor de 
tais práticas.  Esse entendimento permite uma subordinação aos interesses sociais, 
econômicos, políticos e ideológicos de grupos sociais. Diante do fracasso das teorias 
que freqüentemente entram em atrito em nosso cotidiano profissional, a nossa 
identidade vai desgastando-se, com efeito, a sociedade e nós pedagogos, nas 
conseguimos identificar qual é a nossa verdadeira função em todo nosso esse 
processo. 
 Mas percebemos a necessidade de ampliação em relação ao conhecimento e a 
formação do pedagogo, nos encontramos diante de novas realidades, verificamos, 
pois uma ação pedagógica múltipla na sociedade que vai além do âmbito escolar 
abrangendo diversos espaços de educação formal e não-formal. Elegemos para 
pedagogia em significado bem mais amplo, ela é um campo de conhecimento sobre a 
problemática educativa, na sua totalidade e historicidade, tem como objeto de estudo 
processos formativos, investiga a realidade educacional e os fatores que contribuem 
para a construção do ser humano e os meios dessa formação. Freqüentemente nos 
deparamos com uma deficiência de uma formação com referência aos conteúdos que 
são especialidade do Pedagogo, que atua em uma área profissional que, por vezes, é 
contraditória. 
 A atividade profissional do pedagogo se ampliou e complexificou muito desde 
a sua gênese, mas continua sendo encarada e defendida pela sociedade exatamente 
da mesma maneira que se originou. Torna-se urgente a necessidade de repensar o 
nosso papel, a nossa identidade, frente a sociedade, pois a noção de Pedagogo como 
“condutor de crianças”1, nos dias atuais é no mínimo ultrapassada, já que o 
                                                 
1
 Referência ao pedagogo, escravo que na Grécia antiga conduzia as crianças para a escolas pelas mãos. 
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movimento do educadores demonstra que em seus debates, a formação dos 
profissionais da educação foi se redirecionando, adquirindo novos “princípios 
formativos”, assumindo portanto a responsabilidade de formar o educador para o 
exercício profissional mais crítico, tentando-se imprimir uma identidade comum aos 
pedagogos, a fim de que fosse superada a contraditoriedae do mesmo.  Portanto, a 
profissão de pedagogo realmente parece destinada à contradição.  É assumir que esta 
contradição de práticas profissionais – essencialmente políticas – fazem parte de nosso 
cotidiano, me parece se uma das chaves para a superação de nossa indefinida 
identidade profissional.  Esta discussão não encerra todas as facetas deste impasse 
a respeito de nossa identidade, esta questão ainda se encontra como um espaço 
aberto para diferentes intervenções e posicionamentos. Observamos que os 
movimentos dos educadores ainda são a nossa grande arma para o enfrentamento da 
indefinição de nossa profissão. A definição de nossa identidade vem sendo buscada 
através de “princípios” a serem seguidos pelos cursos de formação dos educadores.  
Este movimento ativo em defesa da nossa identidade profissional nos sinaliza a tarefa 
de lutar pela continuidade e integridade de nossa profissão. 
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