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O PAPEL DO PEDAGOGO EMPRESARIAL EM 

SUAS DIFERENTES ÁREAS DE ATUAÇÃO 
INTRODUÇÃO 

A atuação do Pedagogo no âmbito empresarial é um tema atual, pois nem sempre houve essa preocupação em 

relação ao desenvolvimento humano dentro desses espaços. No entanto, ainda permanecem muitas dúvidas em 

relação a quais espaços esse profissional pode atuar. Desta forma, se faz importante destacarmos alguns desses 

ambientes e qual o papel principal do Pedagogo Empresarial em cada espaço.  

CONCLUSÃO 

A Pedagogia Empresarial no espaço das empresas, 

está bastante vinculada com o setor dos Recursos 

Humanos. Nesse espaço, compete a esse 

profissional, os conhecimentos, as competências, 

as habilidades e as atitudes consideradas 

indispensáveis para o crescimento da produtividade 

(RIBEIRO, 2010). Por isto deverá auxiliar na 

qualificação do pessoal nas diferentes áreas da 

empresa. 

 

 

 

Figura 1: Bem vindo!  

Fonte: adaptado de <http://www.conectarseeventos. 

com.br/v1/index.php/8-home/1-bem-vindo>. 
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Portanto, são diversas as áreas de atuação e as 

funções que o Pedagogo Empresarial pode exercer 

nas empresas. No entanto, podemos perceber que o 

objetivo principal desse profissional nas organizações 

é aprimorar o potencial humano, interligando à 

motivação, sociedade e educação. Nesse sentido, o 

Pedagogo Empresarial deverá atuar além dos muros 

das escolas, de forma flexível, comprometida, 

responsável, sabendo administrar conflitos, ser 

eficiente e eficaz, demonstrando entendimento no que 

está fazendo. 

 

 

Segundo Pirozzi (2014), na sociedade atual, são 

diversos os espaço, no qual, esse profissional pode 

atuar. Sendo eles os circos, museus, organizações 

não-governamentais, hospitais, editoras e presídios. 

Nos circos, o trabalho do pedagogo é ser um elo 

entre a educação escolar e os alunos, fazendo uma 

mediação com o objetivo de facilitar a adaptação 

nas diferentes cidades por onde passam e fazer 

uma ponte entre os conteúdos estudados em cada 

uma, ou seja, proporcionar um reforço escolar para 

esses educandos. Já nos espaços dos museus, o 

papel do pedagogo é o de trabalhar com a 

educação e a cultura, servindo de guia e informante  

para os visitantes, agendar visitas e adaptar os con-

teúdos trabalhados nas diferentes faixas etárias. Nas 

organizações não-governamentais (ONG’s), o papel 

desse profissional é a promoção de melhorias para a 

vida da comunidade atendida, sendo que este também 

pode realizar algumas oficinas, mas tudo dependendo 

do perfil da organização. No âmbito hospitalar, é sua 

função ser, uma ligação entre a escola e o aluno, em 

seu momento de internação, para que este tenha 

continuidade em seus estudos, além de servir como 

meio de motivação para esse sujeito. Nas editoras, é 

cabível ao pedagogo ser autor ou coautor de obras 

públicas, ou realizar assessoria pedagógica. O 

Pedagogo Empresarial dentro dos presídios, tem o 

papel de trabalhar com ações socioeducativas, 

objetivando a ressocialização desses sujeitos. 


