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RESUMO 

Foi através da vontade de atuar em empresas que o assunto Pedagogia 

Empresarial surgiu. Outro fator que contribuiu foi pelo fato de que cada vez 

mais os pedagogos estão exercendo a profissão em ambientes que vão além 

das escolas. Assim, este trabalho tem como objetivo conduzir as dificuldades 

que o pedagogo empresarial enfrenta nas empresas, da sua presença na 

gestão de pessoas e nas gestões dos Recursos Humanos. Para atingir aos 

objetivos, a presente investigação se deu através de análise bibliográfica 

realizadas em livros e artigos científicos que tratam do assunto. Foi possível 

verificar, por meio da pesquisa, que é necessário que se explore mais sobre 

esse seguimento que foi possibilitado dentro do curso de Pedagogia, para que 

assim os discentes tenham conhecimentos mais concretos sobre esse assunto. 

Palavras chaves: Pedagogia, Pedagogia Empresarial, Empresas, Gestão de 

Pessoas 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como tema o papel do pedagogo em um espaço de 

educação não formal como empresa. Dentre os objetivos desta pesquisa estão: 

discutir as dificuldades que o pedagogo enfrenta nas empresas, que é 

educação e trabalho, buscar novas metodologias e estratégias que possam 

garantir uma melhor aprendizagem de informações e conhecimentos, visto que 

a Pedagogia Empresarial é um segmento novo dentro do campo de atuação 

dos graduandos em Pedagogia. 

Em relação a essa temática, questiona-se a atuação que o pedagogo exerce 

nas empresas, se ele cumpre um papel importante dentro das empresas e se 
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de fato provoca mudanças comportamentais positivas e com certa competência 

com a gestão empresarial moderna. 

O curso de Pedagogia, com o passar dos tempos, se expandiu, possibilitando 

aos pedagogos atuarem em ambientes não escolares, e a Pedagogia 

Empresarial é um desses.  Porem, mesmo com essa expansão, ainda não há 

uma base sólida de conhecimentos na qual o pedagogo possa se basear, o 

que pode contribuir para as dificuldades na atuação. 

No ramo empresarial o pedagogo tem um papel de revelada importância nelas, 

pois é ele quem vai atuar na busca de melhorias significativas para a empresa 

e ao seu redor, ciente das dificuldades nas empresas e lidar com empregados 

desinteressados/interessados.  

Como o universo empresarial é muito novo para a maioria das pessoas que 

escolhem cursar Pedagogia, as universidades precisam de mudanças em suas 

grades curricular, afim de que haja matérias que possam dar um suporte para 

aqueles que decidirem trilhar seu caminho para alem das escolas. 

Hoje, cada vez mais, muitas empresas passam a enxergar a importância de ter 

um pedagogo dentro de suas instalações, pois cada dia que passa o mercado 

de trabalho está mais competitivo e é de natureza das empresas serem as 

melhores do que as outras. Neste contexto, o pedagogo só tende a contribuir  

com a empresa, uma vez que ingressado na empresa, o pedagogo empresarial 

promove mudanças no comportamento das pessoas envolvidas.Possuir uma 

língua estrangeira sempre é bem vinda aos olhos do setor empresarial. 

O pedagogo não deve ter medo de se aventurar fora das escolas, mesmo 

sabendo que não será uma tarefa fácil, mas que no final a recompensa de 

sentir prazer em realizar um trabalho que gostam podem justificar quaisquer 

dificuldades advinda. 

1. Uma nova perspectiva de atuação do pedagogo 

 

O curso de Pedagogia foi criado no ano de 1939 e tinha como 

pressuposto básico a formação de professores. Na medida em que os anos 

foram passando, esse ideal de que o pedagogo era apenas restrito ao campo 

da escola foi mudando e voltando-se para áreas que não fossem a escola. Da 

mesma forma, nos dias atuais, pedagogos não sabem a amplitude que oferece 

seu próprio campo de atuação profissional ou possuem um conhecimento 

superficial sobre essas áreas de atuação que o curso pode proporcionar. 
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A pedagogia possui seu espaço dentro dos métodos educativos, do 

modo de ensinar, porém, além disso, possui uma dimensão ainda maior que 

transpõe suas barreiras, ou seja, além dela ter seus métodos sobre a 

problemática educativa, se pensarmos, por exemplo, na ótica empresarial, o 

pedagogo é o profissional que procura maneiras de trabalhar ainda mais as 

pessoas que, como conseqüência, melhora ainda mais a sua auto-estima no 

dia-a-dia, desempenhando com mais eficiência seu trabalho. Além dessa área 

do conhecimento ter toda uma capacidade de promover e mudar as pessoas, a 

pedagogia nos faz ter uma visão um pouco mais humana, faz com que 

tenhamos um contato com o eu interior, a querer e criar pontes para conhecer 

novas pessoas, a idealizar projetos, dentre outros fatores. 

Assim, vemos que o pedagogo, ao longo dos anos, teve sua concepção 

modificada, antes visto como alguém que cuidava de crianças a especialista da 

educação e ensino, e com o tempo foram sendo requeridos desses 

profissionais novos saberes, habilidades etc. 

Nos anos 1970, com a ajuda da Lei n.º 6297 aumentou o estímulo pelo 

treinamento de profissionais, pois com essa lei surgiu um sindicalismo 

independente e como a formação profissional era feita no próprio local onde se 

trabalha, passando a ser de extrema necessidade e como consequência 

proporcionando um aumento de profissionais qualificados. 

Neste sentido, percebe-se que o pedagogo não se vincula apenas ao 

ambiente escolar. Ele consegue ir além, mas não deixa sua essência que é a 

prática educativa, como bem enfatiza Cadinha (2011, p.17) são “especialistas 

que se dedicam as atividades de pesquisa, documentação, formação 

profissional, gestão educacional, formação continuada em empresas, escolas e 

em outras instituições”. De acordo com esta autora, é um profissional 

relacionado ao ensino. 

 O pedagogo utiliza-se de todo o conhecimento adquirido ao longo dos 

anos de estudo na faculdade para exercer um trabalho educativo com 

qualidade e competência. Na ampliação dentro do curso de Pedagogia, o 

pedagogo é capaz de exercer sua profissão também em diferentes espaços 

como Hospitais, ONGs, Administração escolar, Empresas. 

 De acordo com Cadinha (2011, p. 21): 
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O pedagogo é um estudioso das ações educativas que ocorrem em 
todas as vidas sociais, culturais e intelectuais do sujeito inserido em 
uma sociedade na qual ele contribui para o seu desenvolvimento. 

 

 

O pedagogo é necessário no âmbito social, pois vive-se em uma 

sociedade em constante evolução, reflexão e questionamentos sobre 

conhecimentos passados e através de analises, construindo novos 

conhecimentos.  

Assim, dentre as inúmeras áreas em que o pedagogo poderá atuar, uma 

delas é a empresa, uma área nova e de pouco conhecimento.  

Com a possibilidade gerada pela pedagogia de migrar do ambiente 

escolar para as organizações empresariais, a sociedade tende a estabelecer 

um novo olhar sobre o modo de atuação desse profissional e, por outro lado, as 

empresas vivendo em um mundo onde mudanças é fator essencial para o 

sucesso, procuram sempre se atualizar para assim continuar a ter sucesso. 

No Brasil, a pedagogia empresarial é um ramo muito novo, contudo seu 

eixo se encontra no melhoramento e preparação do setor de Recursos 

Humanos, fator que muitas das vezes a empresa deixa de lado, acreditando 

que não é lucrativo investir e esquecem que esse setor possui elementos 

importantes dentro da empresa. 

Cada vez mais o mercado de trabalho está competitivo e no mundo de 

hoje as empresas procuram sempre se sobressair em relação às outras, 

contratando profissionais que sejam qualificados e que façam a diferença 

dentro da empresa. 

 Com o aprimoramento maior e as exigências do mercado de trabalho, o 

curso de Pedagogia vem se aperfeiçoando para atender a essa busca cada vez 

mais recorrente do mercado de trabalho. Hoje é nítido que a pedagogia tem 

contribuído para novos horizontes, gerando pedagogos capazes de atuar com 

profissionalismo fora do ambiente escolar. 

Dentro de uma empresa, o pedagogo empresarial irá exercer sua função 

na melhoria de conhecimentos, aplicando métodos para adquirir inúmeras 
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informações, para que possa aperfeiçoar ainda mais a qualificação pessoal e 

profissional dos funcionários. 

A pedagogia empresaria ajuda a contribuir para que as empresas 

invistam mais na contratação de pedagogos, da importância que eles fazem 

dentro de uma empresa, como enfatiza Cadinha (2011, p.30): 

 

E a Pedagogia Empresarial, enquanto ciência ligada ao 
desenvolvimento de uma aprendizagem significativa vem contribuir 
para que as empresas desenvolvam esses seus grandes “diamantes” 
– o ser humano, em todos os seus aspectos intelectual 
(conhecimentos e habilidades), social e afetivo (atitudes). 

 

É através dessa parceria entre a Pedagogia Empresarial e a empresa 

que resultara em profissionais altamente qualificados para trabalhar dentro 

deste espaço, pois ali ele tem a função de gerar ainda mais produtividade nas 

pessoas, gerando assim uma boa qualidade no desempenho de todos. 

O surgimento da Pedagogia Empresarial deu-se ao fato de que a 

educação passou por mudanças no seu conceito. Isso significa que deixou de 

ser restrita aquele ensino-aprendizagem tradicional e passou a exercer funções 

em outros lugares e quem também mudou foi o profissional pedagogo que 

precisou se modificar para ser compatível a nova realidade que se inseriu. 

As empresas estão tendo uma nova visão da função que o pedagogo 

pode exercer dentro de sua estrutura, elas percebem que o pedagogo 

empresarial é capaz de elevar, incentivar, realizar mudanças nas pessoas que 

trabalham naquele espaço gerando assim um aumento na produtividade e na 

qualidade do ambiente. 

Para Amaral (2009), as funções do pedagogo empresarial são muitas. É 

ele quem 

 

[...] desenvolve projetos educacionais voltados para a divulgação de 
produtos; desenvolve e coordena projetos educacionais que serão 
utilizados no treinamento de funcionários; elabora o diagnostico da 
realidade organizacional a fim de propor cursos, treinamentos, 
remanejamentos de tarefas e funções; atua como conselheiro de 
carreira de gerentes e executivos (coaching); elabora programas de 
avaliação de performance e atua no treinamento e desenvolvimento 
educacional; analisa a necessidade de aprendizado de cada 
funcionário e determina qual a melhor metodologia para cada caso; 
pesquisa, analisa e seleciona cursos e projetos a serem adotados 
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pela empresa; programa cursos e planos de disciplina para 
treinamentos; implementa cursos e treinamentos e orienta 
funcionários nos treinamentos presenciais e à distancia, 
especialmente na modalidade online; trabalha a cultura empresarial 
(valores e objetivos) junto aos funcionários. 

  

Em síntese, ele vem para agregar juntamente com a empresa na 

melhoria e aperfeiçoamento da capacidade de produção dos funcionários, a fim 

de gerar melhores rendimentos e consequentemente futuras melhorias tanto no 

âmbito pessoal quanto organizacional. 

É neste contexto que se faz necessária a figura desse profissional de 

forma a cuidar de interesses como esses que contribuem para o crescimento 

da instituição como um todo. 

O ramo empresarial possui recursos inferiores se for comparada a 

escola, mas cabe às instituições modificarem não só suas grades curriculares, 

mas também trazerem profissionais que possam de alguma forma suprir e ou 

amenizar esse déficit que ainda existe. 

Essa expansão na qual foi citada acima é importante, pois percebe-se 

que o próprio curso está evoluindo e se adaptando ao mundo no qual vivemos 

e procurando se adequar ainda mais ao mercado de trabalho, setor esse cada 

vez mais competitivo e exigente.  

Mas as universidades devem estar atentas a essa nova mudança, se 

adequar internamente para proporcionar aos alunos a base sólida e necessária 

para que eles possam se aventurar sem ter medo nessa estrada que leve a 

outros rumos sem ser a escola. 

Enfim, é dever do pedagogo empresarial potencializar seu convívio 

dentro da empresa na qual exerce seu trabalho, sempre na busca de melhorias 

tanto pessoais quanto profissionais de todos os funcionários, procurando 

enxergar o melhor para a empresa. 

Hoje é nítida a expansão do curso em segmentos que extrapolam o 

universo escolar, e por ser uma área nova, o pedagogo empresarial não possui 

um preparo adequado por parte das instituições. 

 

 

2. O pedagogo e a Empresa 
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Com o tempo o curso de Pedagogia tem se aprimorado e se expandido 

e propondo aos estudantes novas possibilidades de atuação. Oliveira (2012, p. 

02) explica que: 

 

Esse novo cenário da Educação que se abriu no século XXI com novas 
perspectivas para o profissional que se insere no mercado de trabalho, 
sobre diversas abrangências, como mostra a própria sociedade, que vive 
um momento particular de discussões sobre neoliberalismo, educação on-
line, enfim, uma nova estrutura se firma na sociedade exige profissionais 
cada vez mais qualificados e preparados para atuar nesse cenário 
competitivo.  

 

Diante desse contexto,cabe ao pedagogo que optar por trabalhar nas 

empresas não ser apenas um funcionário na qual exerce sua função e sim um 

pedagogo que deixará sua marca, sua essência e tentará melhorar cada vez 

mais não só o ambiente onde ele está inserido, mas também nas pessoas que 

trabalham junto a ele. 

Mas só recentemente que podemos ver com mais clareza essa nova 

abertura de áreas no curso de Pedagogia, um leque repleto de oportunidades 

que proporcionará profissionais mais capacitados e competentes, capazes de 

suportar o mercado de trabalho cada vez mais competitivo. 

A pedagogia possui certo espaço na qual exerce seus estudos da 

educação, esse espaço é repleto de aspectos que intercedem no acréscimo do 

desenvolvimento dos indivíduos e na forma como interage com o meio natural 

e social. 

O setor empresarial, apesar de ser uma área de pouco conhecimento 

como campo de atuação pedagógica por parte da sociedade e até mesmo por 

alunos que cursam o curso de pedagogia, muitas empresas já têm 

conhecimento da importância que um pedagogo pode exercer dentro de suas 

instalações. 

Uma necessidade que se evidencia é avaliar a atuação do pedagogo 

perante as empresas, se ele cumpre um papel importante dentro das empresas 

ou organizações e se de fato provoca mudanças comportamentais positivas ou 

ainda se sua atribuição de formar cidadãos críticos e com competências 

diversas alinha-se com a gestão empresarial moderna. 
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Na empresa, a necessidade de sempre buscar melhorias no seu interior, 

visando à produtividade e ao mesmo tempo atender ao exigente mercado de 

trabalho, o papel do pedagogo empresarial pode ter uma importância 

significativa. É ele que poderá contribuir para levar novas implementações 

visando à melhoria da produtividade interna da empresa. 

Para trabalhar em empresas o pedagogo deve primeiramente fazer 

cursos de aperfeiçoamentos. São necessários conhecimentos sobre os 

Recursos Humanos e a habilitação em uma língua estrangeira é bem vinda no 

setor empresarial. 

Como afirma Bianchini (2008 p.12),“dentro do ambiente empresarial o 

papel do pedagogo é um forte fator de equilíbrio na empresa”, ou seja, o 

pedagogo mostra ao trabalhador que ele é peça importante na empresa, na 

busca de novas melhorias e conhecimentos e sempre visando ao 

aperfeiçoamento da empresa. 

Nas empresas, o pedagogo é capaz de crescer tanto no setor pessoal 

quanto no profissional, porém a alguns anos atrás, de acordo com Oliveira 

(2009, p.04),“nem sempre, no entanto, as empresas, preocupam-se com o 

desenvolvimento de seus recursos humanos, entendidos como fator principal 

do êxito empresarial”. 

Dentro da empresa, o pedagogo empresarial deve estar ciente de 

algumas responsabilidades que HOLTZ (2006) destaca tais como:  

 

1) Conhecer e encontrar as soluções práticas para as questões 
que envolvem a otimização da produtividade das pessoas 
humanas- o objetivo de toda Empresa;  
2) Conhecer e trabalhar na direção dos objetivos particulares 
da Empresa onde trabalha;  
3) Conduzir com atividades práticas, as pessoas que trabalham 
na Empresa-dirigentes e funcionários-na direção dos objetivos 
humanos, bem como os definidos pela Empresa;  
4) Promover as condições e atividades práticas necessárias - 
treinamentos, eventos, reuniões, festas, feiras, exposições, 
excursões, etc... -, ao desenvolvimento integral das pessoas, 
influenciando-as positivamente (processo educativo), com o 
objetivo de otimizar a produtividade pessoal;  
5) Aconselhar, de preferência por escrito, sobre as condutas 
mais eficazes das chefias para com os funcionários e destes 
para com as chefias, a fim de favorecer o desenvolvimento da 
produtividade empresarial;  
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6) Conduzir o relacionamento humano na Empresa, através de 
ações pedagógicas, que garantam a manutenção do ambiente 
positivo e agradável, estimulador da produtividade. 

 

O pedagogo tendo em mente essas seis responsabilidades apontadas 

por Holtz, ele conseguirá exercer com êxito um trabalho de qualidade que trará 

bons frutos não só para ele, mas para todos os funcionários que trabalham no 

local. 

Mas, hoje, as empresas estão tendo uma nova visão da função que o 

pedagogo pode exercer dentro de sua estrutura, uma vez que na atualidade em 

que vivemos é evidente a competitividade que há entre as empresas e por 

causa disso, elas percebem que o pedagogo empresarial é se suma 

importância, pois ele é capaz de elevar, incentivar, realizar mudanças nas 

pessoas que trabalham naquela empresa, gerando assim, um aumento na 

produtividade e na qualidade do ambiente. 

Sobre esse assunto, segundo Cadinha (2011,p.32): 

 

Em virtude dessas novas competências exigidas no mundo moderno, a 
PEDAGOGIA EMPRESARIAL se apresenta como uma ponte entre o 
desenvolvimento das pessoas e as estratégias organizacionais. Isto porque, 
como já foi abordado, a Pedagogia é a ciência que estuda de forma 
sistematizada o ato educativo, isto é, a prática educativa concreta que se 
realiza na sociedade. Assim, a educação é o conjunto de ações, processos, 
influências e estruturas que intervêm no desenvolvimento humano, na sua 
relação ativa com o meio natural e social, em um contexto de relações entre 
grupos e classes sociais.  

  

Diante da exigência que se apresenta no mundo empresarial, eis que 

aparece a pedagogia empresarial, vem para sustentar o aperfeiçoamento do 

mercado de trabalho. Contudo é de suma importância que o próprio profissional 

queira estar presente na participação desse processo, pois se ele não estiver 

dificilmente haverá melhorias significativas dentro da empresa. 

O pedagogo empresarial necessita sempre contextualizar o meio em que 

está inserido, e um ponto de partida é o conhecimento da Cultura Institucional, 

pois nela é que está contido a própria identidade da instituição. Sendo assim 

Izolda Lopes (2011) destaca alguns tipos como, por exemplo: Cultura 

autocrática, Cultura burocrática e Cultura democrática. 
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A cultura autocrática se resume em uma única pessoa dominando todo o 

poder. Normalmente essa pessoa dita às regras, não aceita a participação de 

nenhuma pessoa que trabalhe com ela em ambientes, assim a disputa por 

espaço é constante. Na empresa, assim é difícil manter um bom convívio 

trabalhista, pois ali dentro valem-se tudo para conseguir poder. Um exemplo 

que a autora coloca é quando um funcionário se demite por qualquer motivo, 

ele aos olhos do chefe passa a ser considerado um traidor. 

Na cultura burocrática, claramente a hierarquia é bastante valorizada e 

respeitada, seu foco está no trabalho dinâmico, objetivando alcançar metas. O 

sociólogo Max Weber (2008) define burocracia como “um tipo de poder 

suficiente para a funcionalidade eficaz das estruturas organizacionais”, ou seja, 

a liderança se dá através de regras impostas por uma organização hierárquica.  

Por último, tem-se a cultura democrática. Nela, todos que ali trabalham 

possuem voz, é nítida a participação dos funcionários nas decisões da 

empresa. Nessa cultura, a empresa não possui chefe, mas sim um líder capaz 

de incentivar os funcionários a terem bons rendimentos, visando, dessa forma, 

o sucesso coletivo.  

A empresa deve tomar o devido cuidado ao escolher a corrente 

pedagógica que melhor se adapte dentro de suas instalações, que esteja ligado 

com o que se deseja estabelecer.  

Toda empresa, sem exceção, almeja o sucesso, e para se alcançar o 

sucesso é necessário que treinamentos sejam feitos sempre, pois são com 

esses treinamentos que os funcionários irão melhorar ainda mais sua 

produtividade, atualizar os conhecimentos, gerando assim uma maior 

lucratividade para a empresa. De acordo com Holtz (2006, p.101): 

 

Treinamentos são todas as ações dirigidas repetidamente para 
desenvolver as nossas aptidões, as nossas habilidades e 
capacidades para determinada atividade, e conduzem 
seguramente aos três componentes da vitória: a qualidade/ a 
tranquilidade e/ a produtividade.  

 
A empresa deve cuidar não só do seu exterior, mas também do seu 

interior, propondo aos seus funcionários e suas famílias mini cursos, palestras, 
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aperfeiçoamento, pois assim eles terão mais incentivos e a produtividade será 

ainda maior. 

Enfim, tanto a empresa quanto o pedagogo empresarial fazem um 

casamento perfeito, pois ambos têm como objetivo provocar mudanças nas 

pessoas, e dentro de uma empresa essa mudança é essencial para que se 

atinja o tão almejado sucesso.  

 

 

 

 

 

3. A Gestão de Pessoas e o Pedagogo Empresarial 

 

As empresas hoje contratam diferentes tipos de profissionais para, 

assim, elevar a produtividade e obter sucesso no mundo altamente globalizado. 

É nesse contexto que o pedagogo empresarial está sendo inserido nas 

empresas, uma vez que começam a reconhecer a importância de atuação 

desse profissional também no contexto empresarial. 

 As funções que o pedagogo empresarial pode exercer nas empresas 

são muitas e uma delas é a gestão de pessoas, porém primeiramente, veremos 

a gestão de pessoas. Na visão do autor Idalberto Chiavenato (1999, p.06), 

gestão de pessoas pode ser compreendido como 

 

uma área muito sensível à mentalidade que predomina nas 
organizações. Ela é contingencial e situacional, pois depende de 
vários aspectos como a cultura que existe em cada organização, a 
estrutura organizacional adotada, as características do contexto 
ambiental, o negócio da organização, a tecnologia utilizada, os 
processos internos e uma infinidade de outras variáveis importantes.  

  

Nos tempos atuais, as organizações empresariais estão ampliando seu 

campo de estratégias e a gestão de pessoas é um elemento fundamental 

dentro da empresa, uma vez que administra todos os funcionários da 

instituição, fator primordial para o sucesso de qualquer empresa. 

 A Gestão de pessoas ao longo do tempo vem sofrendo transformações 

significativas. A visão que se tinha dela é completamente diferente da que se 



 
 

12 
 

possui hoje, um exemplo é a forma como a gestão de pessoas, que em sua 

configuração tradicional possuía o nome de Administração de Recursos 

Humanos (ARH). 

 Há seis processos básicos presentes na Gestão de pessoas descritos 

por Chiavenato (1999, p.12) como: (1) Processos de Agregar Pessoas: são os 

processos de recrutamento e seleção de novas pessoas na empresa; (2) 

Processos de Aplicar Pessoas: são os processos de avaliação de 

desempenho, distribuição das tarefas que as pessoas irão exercer na empresa; 

(3) Processos de Recompensar: são os processos de remuneração e 

benefícios; (4) Processos de Desenvolver Pessoas: são os processos de 

treinamento, capacitação profissional e pessoal do individuo; (5) Processos de 

Manter Pessoas: são os processos de qualidade de vida e segurança, 

disciplina, e por ultimo (6) Processos de Monitorar Pessoas: são os processos 

de banco de dados, monitoramento das atividades desenvolvidas pelas 

pessoas. 

 De uma forma geral todos os processos se interligam, porém o que se 

precisa ter em mente é a forma como se utilizará desses processos dentro da 

empresa, pois se um processo mal estruturado propicia consequências 

negativas nos demais processos, e ambos se influenciam diretamente. 

 Chiavenato destaca alguns objetivos que a gestão de pessoas possui 

tais como: ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua 

missão; proporcionar competitividade à organização; proporcionar à 

organização empregados bem treinados e bem motivados; aumentar a auto 

atualização e a sofisticação dos empregados no trabalho;desenvolver e manter 

qualidade de vida no trabalho;administrar a mudança;manter políticas éticas e 

comportamento socialmente responsável.  

 É esses objetivos mencionados acima que podem contribuir para o 

sucesso de qualquer empresa, desde que saiba da melhor forma possível por 

em prática tais objetivos, pois assim os resultados serão alcançados com êxito 

e aumentando cada vez mais a produtividade de todos os envolvidos.  

 No passar dos tempos, a gestão de pessoas vem sendo transformada, 

gerando assim grandiosas mudanças na relação entre organizações e 
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pessoas. Fator esse que não era valorizado e visto como uma área de pouco 

rendimento. 

 Contudo, a Gestão de pessoas é formada pelas pessoas e pelas 

empresas, ou seja, é uma combinação desses dois elementos que resulta na 

criação da gestão de pessoas e sem um deles a gestão de pessoas não 

conseguiria existir. 

Com a globalização presente e evoluindo a cada dia, o ambiente 

empresarial mudou-se e através dessa mudança a inserção do pedagogo 

empresarial foi possível.  

 Uma vez inserido, o pedagogo empresarial irá exercer sua função 

juntamente com os Recursos Humanos, e dentro deste espaço a Gestão de 

Pessoas é uma área na qual ele terá como foco principal o sucesso 

organizacional. 

 É neste sentido que defendemos que tanto a Gestão de Pessoas quanto 

o pedagogo empresarial são elementos fundamentais numa empresa que visa 

alcançar o sucesso, uma vez que o ramo empresarial tem se preocupado cada 

vez mais com sua estrutura interna, buscando se tornar um ambiente mais 

corporativo. Para isso, faz-se necessária a elaboração de projetos 

educacionais que sejam impactantes, ou seja, capazes de gerar 

transformações significativas em seus funcionários e é nesse momento que o 

pedagogo empresarial juntamente com a gestão de pessoas é inserido. 

 O pedagogo empresarial dentro da empresa deve ter sempre em mente 

que lidar com pessoas não será uma tarefa fácil e muitas das vezes se torna 

algo desmotivante. Porém, quando há persistência e os resultados começam a 

aparecer, todo o esforço terá valido a pena. 

 Sobre a preparação do Pedagogo, Peter M. Senge (2013) elege cinco 

disciplinas que, segundo ele, irão proporcionar ao pedagogo empresarial um 

vasto ambiente de aprendizado. Tais disciplinas são: 

 Pensamento Sistêmico: A empresa é vista como um sistema, todos os 

ambientes que estão presentes na empresa de uma forma se ligam e se 

interagem. Nesse pensamento sistêmico o tudo na empresa é valorizado. 

 Domínio Pessoal: Foco no individuo, na forma que ele encontra para 

atingir seus objetivos, como a empresa e o individuo podem fazer para que 
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aquele ambiente na qual estejam inseridos, ou seja, buscar um ambiente 

tranquilo, estimulante para se alcançar as metas tanto pessoais quanto 

profissionais. 

 Modelos Mentais: Abertura de espaços para todos exporem suas idéias 

e também ouvir e respeitar a idéia do próximo. 

 Visão Compartilhada: Um líder que tem uma visão individual consegue 

compartilhar essa visão com os demais companheiros de trabalho, gerando 

assim uma visão compartilhada. 

 Aprendizagem em Equipe: Trabalho em equipe, deixando de lado o 

individualismo e buscando coletivamente maiores e melhores resultados para 

a organização, além de valorizar mais o relacionamento entre os indivíduos. 

 Assim, vemos que na atualidade em que vivemos, as empresas já 

percebem que o seu bem mais precioso não está somente nas melhores 

máquinas, está também no aperfeiçoamento dos seus funcionários e é ai que o 

pedagogo empresarial entra, pois ele é capaz de proporcionar treinamentos, 

motivações dos funcionários, e como apoio vem à gestão de pessoas, 

resultando assim em um profissional altamente qualificado para trabalhar com 

pessoas.   

  

Considerações Finais 

 

A Pedagogia era vista pela sociedade como formadora de educadores 

que só poderiam exercer a sua profissão dentro da escola. Conforme as 

décadas foram passando, esse conceito estabelecido foi se tornando 

inadequado e foi-se percebendo que este profissional nos dias atuais é 

altamente capaz de atuar em ambientes que não sejam apenas as escolas. 

Pedagogia possui ligação com o ato de ser um condutor do saber, 

porém esse condutor não precisa necessariamente estar ligado às escolas. 

Segundo Libâneo “[...] Nos meios profissionais, políticos, universitários, 

sindicais, empresariais, nos meios de comunicação, nos movimentos da 

sociedade civil, verificamos uma redescoberta da Pedagogia”.  Neste sentido, 

percebe-se que como a Pedagogia está ligada a condução do saber, esse 
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saber não necessariamente está ligado apenas às escolas, mas também a 

ambientes que vão muito além dos ares escolares. 

Como a Pedagogia teve uma evolução, possibilitando aos discentes 

trilharem caminhos fora da escola, à empresa é um desses campos de atuação 

que ele pode optar. 

Para Ribeiro (2010, p.11),“a Pedagogia na Empresa caracteriza-se como 

uma das possibilidades de formação/atuação do pedagogo bastante recente, 

especialmente no contexto brasileiro”, ou seja, dentro deste espaço, ele se 

vinculará juntamente na formação, atuação e ou preparação dos Recursos 

Humanos na empresa. 

 Juntamente com os Recursos Humanos, o pedagogo empresarial passa 

a ganhar mais espaço, pois ele será responsável pelo treinamento de pessoal, 

além da preparação dos funcionários para melhor atendimento das 

especialidades da empresa. 

 As empresas hoje estão visando à importância de se ter o pedagogo 

empresarial num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, como um 

membro capaz de melhorar o rendimento tanto pessoal quanto profissional dos 

funcionários dentro da empresa. 

 Enfim, ser pedagogo empresarial ainda é muito novo e, como enfatizou 

Ribeiro, no contexto brasileiro é mais novo ainda, porém aqueles que optarem 

por seguir esse caminho devem ter em mente que a jornada não será fácil, mas 

que no final tudo terá valido a pena. 
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