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A PRESENÇA DO PEDAGOGO NA ESFERA EMPRESARIAL  

 

 

 

 
 
 

INTRODUÇÃO  
 

A Pedagogia Empresarial é a área da Pedagogia aplicada às relações existentes em uma empresa, independente de seu 

porte, com vistas a gerar mudanças no comportamento de seus integrantes, nesse sentido, a pesquisa se faz necessária 

para que fosse possível perceber a real ação do pedagogo no âmbito dos espaços não formais.  
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O Pedagogo Empresarial foca sua atuação primeiramente 

em conhecer a empresa em que trabalha, uma vez que os 

objetivos da empresa devem direcionar seu trabalho junto 

aos funcionários e demais colaboradores. Para tanto, 

conhecendo a empresa e expandindo seus 

conhecimentos quanto ao gênero humano em suas 

relações interpessoais e familiares, poderá desenvolver 

melhor seu trabalho em benefício de todos. Para que haja 

um bom desenvolvimento de suas ações, é fundamental 

que todos os seguimentos da empresa sejam envolvidos 

e priorizados em suas ações pedagógicas. Isso visa um 

melhor e mais eficaz envolvimento dos colaboradores em 

torno dos propósitos da empresa. Alguns conceitos sobre 

educação, saberes, práticas e referências que se 

destacam servem de orientações ao Pedagogo 

Empresarial, uma vez que o ponto de partida é a 

educação como um processo de formação do ser 

humano, de suas personalidades ao longo de toda sua 

vida.  

 

 

 

 

  

 
AS ACOES POSSÍVEIS DO PEDAGOGO NAS 

ORGANIZACOES EMPRESARIAIS O empresário que investe na formação de seus funcionários 

tem na pessoa do Pedagogo Empresarial, de maneira muito 

específica valoriza o desempenho de cada indivíduo, 

mantendo constante programa de capacitação pelo bem de 

sua empresa. Essa capacitação manifesta-se por meio de 

uma maior produtividade, o que trará à empresa maiores 

possibilidades de manter seus clientes fiéis e satisfeitos. O 

Pedagogo Empresarial pode atuar em empresas de 

educação corporativa ou em empresas particulares, com 

esse foco, sempre com direcionamento na elaboração de 

programas instrucionais ou diretrizes didáticas.  Essa ação 

educativa, citando Monteiro (apud SOUZA, 2006), é 

“resumida em três competências básicas: planejar a 

aprendizagem, facilitar a aprendizagem e avaliar a 

aprendizagem...”. A atuação do Pedagogo Empresarial tem 

abertura no campo das Universidades Corporativas, no 

âmbito da Seleção de Pessoal, de Entrevistas, na aplicação 

de testes de conhecimentos ou de capacidade, testes 

psicológicos e de personalidades, com restrição a atuação e 

interpretação do psicólogo enquanto profissional capacitado 

para esta função. 

CONCLUSÃO 

Ao término da pesquisa é possível concluir que o pedagogo 

nas empresas é aquele que elabora projetos educacionais 

que estejam adequados aos objetivos da empresa, ou 

equipá-los para que na compreensão desses objetivos, 

possam produzir cada vez mais e melhor como a parte 

integrante e mais importante da empresa e da sociedade.  
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Segundo Ribeiro (2003), o Pedagogo Empresarial é um 

facilitador nas relações empregador-empregado, de 

maneira a dar suporte no âmbito das capacidades, 

ministrando conhecimentos por meio de treinamentos, 

capacitação contínua, minimizando inclusive custos 

operacionais, evitando-se assim a troca desnecessária e 

constante dos funcionários, motivando-os para estar em 

um estado de constante capacitar-se, dentro e fora do 

âmbito da empresa. 

Atuará como um articulador, gerenciando conhecimentos 

que possam estar de acordo com os interesses da 

empresa, que favoreçam e conciliem os interesses de 

ambas as partes.  

 

 

 

 

 


