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RESUMO: O presente trabalho é parte da pesquisa de trabalho de conclusão de curso do curso de
Pedagogia do Câmpus universitário de Juara, ao qual desenvolvo com o apoio da minha orientadora
e de professores que se dispuseram na banca de qualificação auxiliar no andamento das discussões.
O tema da pesquisa almeja um olhar voltado a atuação do profissional da educação, mais
especificamente o pedagogo, em ambientes não escolares, onde delimitamos aqui no ambiente
empresarial como foco da pesquisa. O objetivo versa em analisar e compreender a relação e atuação
do pedagogo nas organizações empresariais enquanto prática educativa para a consolidação do
conhecimento. Para isso propõe identificar o mercado de trabalho ao pedagogo pelo viés empresarial,
assim como as práticas pedagógicas utilizadas dentro do contexto das organizações.  A pesquisa
qualitativa de cunho bibliográfico, não pretende limitar a atuação desse profissional e nem encontrar
soluções para a inserção nesse ambiente que ainda é novo e permeado por desafios, mas anseia
iniciar discussões sobre a educação como reflexo de interações dos indivíduos independente do
ambiente em que atua ou frequenta. Isso porque, partimos do entendimento que a educação é mais
que técnicas ou exercício de didáticas em salas de aula, mas a educação é reflexo de sujeitos
histórico, cultural, político, econômico e historicamente constituídos o que enfatiza a importância de
sua inserção em outros espaços.Para isso, justificamos a necessidade de uma análise histórica e do
contexto da pedagogia empresarial, quando entendemos que os indivíduos e as instituições são
reflexo de movimentos históricos e de necessidades sociais que emergem em determinadas
sociedades.Sabemos que mudanças que vêm acontecendo em nossa sociedade e que as empresas
e o mercado produtivo em sua maioria estão preocupadas com a competitividade e o lucro. A
tentativa não é de reforçar essa ideia, mas temos consciência da sociedade que estamos inseridos e
este trabalho busca alternativas de trabalhar com essa realidade mas, com um olhar pela perspectiva
cidadã e de formação humana, mesmo que frente à essa realidade que é tão discrepante do que
acreditamos ser o ideal.
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INTRODUÇÃO  

 

Culturalmente vimos a pessoa do pedagogo como aquele que atua historicamente na 

educação escolarizada, contudo atualmente se pondera que sua  atuação vai além da área 

escolar, podendo atuar em outros espaços. Dessa maneira, podemos refletir conforme é 

trazido por Brandão (1981) que nos diz que: 

 

Não há uma única forma nem um único modelo de educação; a escola não é 

o único lugar em que ela acontece., o ensino escolar não é única prática, e o 

professor profissional não é o seu único praticante. Em casa, na rua, na igreja 

ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da 

vida com ela: para aprender, para ensinar, para conviver, todos os dias 

misturamos a vida com a educação (BRANDÃO 1981, p. 07). 

 

A partir desse pensamento podemos analisar que desde pequeno o homem se 

desenvolve pela relação com o seu meio e também a sua individualidade contribui para esse 

desenvolvimento. A pedagogia enquanto ciência crítica da educação revela que o homem está 

constantemente mudando seu meio, à medida que quando transmite saberes e modifica seu 

ambiente. (LIBÂNEO, 1998). 

A personalidade humana necessita de dois fatores: que são os hereditários, que trazem 

as características inatas imprimidas biologicamente dos pais para os filhos e os educacionais, 

que são aqueles adquiridos pela transmissão social dos conhecimentos (COTRIM, 1987), 

assim a nova configuração que vem tomando o pedagogo na atualidade parte do sentido de 

fazer entender outras formas de pensar numa sociedade cada vez mais exigente e competitiva. 

Perante este contexto, as organizações buscam um comprometimento com o bem estar de 

desenvolvimento de seus colaboradores e podemos citar com uma das funções do pedagogo 

empresarial além da motivação também possibilitar meio para a qualificação de seus 

funcionários. 

 

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). (CADINHA, 2008, p.30). 

 

Nesse sentido, o presente trabalho, que é parte da proposta do Trabalho de Conclusão 

de Curso no curso de Pedagogia da UNEMAT Câmpus de Juara, tem como objetivo analisar e 

compreender a relação e atuação do pedagogo nas organizações empresariais enquanto prática 

educativa para a consolidação do conhecimento. Para isso propõe identificar o mercado de 
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trabalho ao pedagogo pelo viés empresarial, assim como as práticas pedagógicas utilizadas 

dentro do contexto das organizações.  

Para a realização do estudo buscamos suporte teórico nos pressupostos do método de 

pesquisa qualitativa, tendo em vista a análise interpretativa dos dados e a luz de autores que 

tratam do tema. A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, 

nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deve ser quantificado. 

Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes (MINAYO, 2002). 

 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 

mas sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 

uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa 

opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisas para 

todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que 

pressupõe uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores qualitativos 

recusam o modelo positivista aplicado pelo estudo da vida social, uma vez 

que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus 

preconceitos e crenças contaminem a pesquisa (GOLDENBERG, 1997, 

p.34). 

 

No aspecto quantitativo pode-se observar a facilitação das ideias acerca das respostas 

dos participantes da pesquisa na recordação do fenômeno (OLIVEIRA, 2002).  “Pesquisas 

com tratamentos qualitativos são positivas pelo esclarecimento das causas que norteiam o 

problema de modo amplo e preciso nas interpretações” (REA; PARKER, 2000). 

 Nesse sentido, o trabalho de cunho bibliográfico, proporciona discussões e reflexões 

acerca de mais esse campo de atuação do profissional da educação, mais especificamente o 

pedagogo. Sem a intenção de apresentar soluções ou limitar as compreensões sobre o tema, a 

pesquisa terá continuidade com as pesquisas empíricas que ainda estão sendo realizadas para 

culminar no trabalho de conclusão de curso.  

 

UM OLHAR SOBRE OS CAMINHOS HISTÓRICOS: PEDAGOGIA NO AMBIENTE 

DAS ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS 

 

O pedagogo empresarial atua diretamente com a gestão de pessoas nas organizações 

incidindo sobre as políticas de desenvolvimento de normas que visam o bem estar, a 

criatividade, os relacionamentos interpessoais, a motivação e outros (ALMEIDA, 2006). Este 

ainda precisa trazer sobre seu escopo algumas dinâmicas de grupo e principalmente a criação 

e busca de treinamentos e, assim, a pedagogia empresarial tem como um dos objetivos mudar 
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ações e comportamentos dos colaboradores, contribuindo no melhoramento pessoal e 

profissional destes com qualidade de vida e sempre considerando o contexto social de cada 

sujeito. Ribeiro (2010, p. 9) descreve, 

 

Considerando-se a Empresa como essencialmente um espaço educativo, 

estruturado como uma associação de pessoas em torno de uma atividade com 

objetivos específicos e, portanto, como um espaço também aprendente, cabe 

à Pedagogia a busca de estratégias e metodologias que garantam uma melhor 

aprendizagem/apropriação de informações e conhecimentos. 

 

O ponto de vista que defende que o curso de pedagogia é uma conjunção de saberes 

necessários ao homem no desenvolvimento educacional é um consenso entre muitos autores 

que debatem acerca da educação. Dessa forma, a etimologia "pedagogia" indica uma grande 

analogia à educação. E assim, pondera-se que devemos buscar instrumentos didáticos para a 

educação, e esta é uma questão norteadora em todas as correntes pedagógicas. (ARROYO, 

1997). 

Em nossa sociedade competitiva e capitalista, os modos de produção vêm sofrendo 

grandes transformações pertinentes a sua organização principalmente por causa do avanço 

tecnológico e a imprescindível manutenção do capitalismo. Dessa forma 

 

   Ao longo dos séculos XVIII e XIX na Grécia Antiga, nascia à história da 

pedagogia no sentido próprio, com o simples intuito de formar técnico e 

cidadãos, ao contrário do que se imaginava em seus primórdios, a pedagogia 

se revela inovadora deixando e ser simplesmente uma educação formal 

propriamente dita, restrita apenas a espaços escolares, e se transpõe para 

diferentes e diversos segmentos, ampliando o papel do pedagogo, que deixa 

de atuar como mero transmissor de conhecimento e passa a exercer função 

de agente transformador nessa nova realidade. (OLIVEIRA, 2012, p.02) 
 

Neste mesmo mundo globalizado há uma grande procura por profissionais capacitados 

para o mercado, inclusive o papel do pedagogo empresarial que vem sendo visto como um 

agente de criação de políticas de capital cultural como pessoas mais dinâmicas, motivadas, 

participativas, criativas, colaboradoras e de porte intelectual por meio da educação. É fato que 

as empresas, cada vez mais, recorrem a este profissional para uma educação comprometida 

para melhores resultados da aprendizagem. A pedagogia empresarial é bem vista socialmente, 

pois, a academia vem formando cidadãos que sejam inseridos nesta mesma sociedade com 

esse novo perfil de exigência, desenvolvendo pessoas capazes para o enfrentamento desta 

realidade (LOPES, 2008). 
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A academia vem debatendo sobre qual contexto o pedagogo poderia atuar sem estar na 

sala de aula. Sabemos que o leque de possibilidades vem se abrangendo, a partir do 

entendimento que todo processo de relações interpessoais caracteriza-se como um processo 

educativo.  

No que diz respeito às organizações empresariais, estamos em tempos em que se busca 

uma nova concepção do setor de Recursos Humanos de forma a desenvolver os processos 

educativos aos colaboradores para que possam adquirir e aperfeiçoar suas habilidades, 

conhecimentos e atitudes para uma maior satisfação pessoal e a alcance dos objetivos da 

empresa (QUIRINO, 2005). 

Nesse ínterim vem se fortalecendo a imagem do pedagogo empresarial, que vem a ser 

um conhecedor de políticas inclusivas, motivacionais, filosóficas, psicológicas e ainda capaz 

de analise das principais necessidades de um local de trabalho e ainda com papel de 

pesquisador de forma a implantar projetos de aprimoramento das técnicas. Portanto, o 

pedagogo tem além dessas funções a de assessoramento, coordenação e apoio aos projetos 

desenvolvidos dentro das organizações e dessa maneira podemos ver que:  

 

Os funcionários precisam ser analisados individualmente, pois as pessoas 

respondem de formas diferentes a estímulos iguais,e a união destas 

diferenças leva à soma de ideias, construindo uma „corrente‟. O conjunto de 

inspirações de cada indivíduo do grupo é que torna uma equipe construtiva, 

desta forma, fazê-los ter satisfação em seu trabalho, proporciona prazer que é 

o combustível da produtividade. (TRINDADE, 2007, p.82). 

 

A principal ferramenta deste pedagogo é a busca de didática é para emancipação de 

estratégias com os funcionários e na elaboração do seu planejamento, organização de 

materiais, ideias, objetivos, metas e na obtenção de resultados positivos. A didática em síntese 

é muita defendida teoricamente nos cursos voltados a educação tanto que “a pedagogia 

começou então a evoluir e ser vista como um campo de conhecimentos, que abriga os 

chamados saberes da área da educação, como a filosofia da educação, a didática, a educação e 

a própria pedagogia” (SILVA, 2009, p.12).    

E ainda a mesma autora nos diz que: 

 

  O profissional de pedagogia empresarial deve trabalhar diretamente com a 

interpessoalidade de maneira que sejam vistas duas formas: a interação na 

equipe e a relação individual de cada funcionário. Não podemos deixar de 

explicitar que outra grande arma deste pedagogo é feita pela mediação da 

motivação dos funcionários, pois é com ela que se consegue a satisfação 

pessoal e a profissional. (SILVA 2009, p.21) 

Anais Vol. 2 (2016): Congresso Regional de Administração do Vale do Arinos, Juara/MT, Brasil, 31-03 Junho 2016, Curso
de Administração, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.



 

A atuação do pedagogo empresarial por muitas vezes se coincide com a de um 

administrador de empresas, porém, este se foca mais na gestão de pessoas com atividades que 

objetivam efeitos multiplicadores tanto ás empresas quanto para as pessoas envolvidas. 

Portanto sua função se estabelece em quatro frentes principais que são planejamento, 

organização, direção e controle (BOLDRIN, 2000), e assim se denominam como funções 

exercidas pelo grupo responsável pela gestão de pessoas. 

Nesta reflexão ainda de acordo com Boldrin (2000) é impossível separar o 

entendimento do comportamento das pessoas quanto à organização das empresas, pois são 

indissociáveis e, dessa maneira, quando há sintonia, todos crescem. Com a crescente 

valorização do capital intelectual para o sucesso organizacional, o pedagogo passar a ser uma 

competência básica num mundo cada vez mais competitiva. Sendo também um dos 

promotores desse diferencial nos departamentos de recursos humanos e na promoção e 

apreciação de sujeitos criativos, com espírito de equipe, autonomia emocional e cognitiva. 

(GARDNER,H., 2001).  

 

Para se acompanhar a real dinâmica de mercado, é preciso que os gestores 

ofereçam produtos inovados, respostas e alternativas que satisfaçam as 

necessidades dos clientes, que se tornam cada vez mais exigentes. As 

organizações não devem somente visar o lucro como parâmetro para sua 

sobrevivência, é necessário querer mais, e obter mais, ou seja, analisar as 

tendências, prever o futuro, traçar metas claras e, sobretudo, investir para 

realizá-las no médio e no longo prazo caracterizando se em um processo 

objetivo, mas controlável com flexibilidade de realinhamento das metas e 

estratégias caso o desejo/necessidades do mercado mude. (TENOCHE, 2008, 

p. 01). 

 

O papel da pedagogia vai além do seu caráter educacional e prático e onde Ribeiro 

(2007, p.17) contribui no sentido de ressaltá-la: 

 

Nessa perspectiva, a Pedagogia ganha mais espaço para a atuação de seus 

profissionais, sendo o pedagogo especialista em educação, mesmo em 

espaço não escolar pode desenvolver atividades que proporcione 

transformações nos indivíduos.  

.   

         Os métodos didáticos utilizados pelo pedagogo empresarial devem estar especificados 

na filosofia da empresa onde atua de forma a este realizar suas tarefas de forma independente 

de outros setores, porém subordinado as mesmas normas sendo isso um princípio fundamental 

no trabalho coletivo, cooperação técnica e também do espírito em equipe (RIBEIRO, 2008). 
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A autoria ainda descreve quanto às funções pertinentes ao pedagogo empresarial que este 

quanto atua em determinada empresa: 

 

precisa ter sensibilidade suficiente para perceber quais estratégias podem ser 

usadas em que circunstâncias para que não se desperdice tempo demais 

aplicando numerosos métodos e com isso perca de vista os propósitos tanto 

da formação quanto da empresa. Ao planejar um programa de 

formação/treinamento a seleção de métodos obedece ao princípio do 

desenvolvimento concomitante de competências técnicas e de 

relacionamento social (RIBEIRO, 2007, p.24).   

 

Nesta definição, atualmente se faz necessário entender e repensar o papel do o para 

que este não se dissocie de sua função de educador, independente de quais sejam os espaços 

onde atue. De forma conivente com nossos objetivos se busca focar a atuação dentro do 

ambiente laboral mesmo que em nossa cidade este profissional quase não exista por vezes ele 

tem papel correlacionado ao gestor de recursos humanos, se busca, portanto compreender qual 

a sua contribuição na consolidação do conhecimento dentro dos espaços organizacionais 

(OLIVEIRA, 2002). 

Ribeiro (2007) traz em seu livro “Pedagogia Empresarial: atuação do pedagogo na 

empresa” que está sob a responsabilidade do pedagogo empresarial desenvolver meios de 

capacitação e observação sistemática aos funcionários no sentido de manter um banco de 

dados com informações dos mesmos e ainda propor medidas no sentido de constatação de 

irregularidades. 

No sentido de quanto a apreciação educativa Libâneo (1998) reitera que: 

 

o conjunto das ações, processos, influencias, estruturas, que intervêm no 

desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o 

meio natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos e 

classes sociais (LIBÂNEO (1998, p.22).  

 

Observa que a “a educação é um fenômeno social inerente á constituição do homem e 

da sociedade, integrante, portanto, da vida social, econômica, política, cultural” (LIBÂNEO, 

1998, p.90). E ainda que na pedagogia empresarial na atualidade vem a ser um processo 

fundamental nas empresas de forma a buscar novas habilidades, dentro de um  

comportamento profissional mais flexível e ainda :  

 

São requeridas novas habilidades, mais capacidade de abstração, de atenção, 

um comportamento, profissional mais flexível. […] familiarização com os 

meios de comunicação e com informática, desenvolvimento de competências 
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comunicativas, de capacidades criativas […] capacidade de pensar e agir 

com horizontes mais amplos (LIBÂNEO 1998, p.20). 

 

O que é mais reforçado ainda por Silva (2009) abaixo quando diz que: 

 

Analisando a Pedagogia Empresarial como ciência ligada ao 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, podemos afirmar que 

sua função é desenvolver e trabalhar a parte intelectual, social e afetiva 

daqueles que estão de alguma forma, ligados à empresa.  Seu foco principal 

é a qualificação de pedagogos e administradores para atuarem no interior das 

empresas, visando aos processos de planejamento, capacitação, treinamento 

e desenvolvimento de seus colaboradores, com objetivo de desenvolver a 

produtividade e consequentemente a elevação da lucratividade (,p.18) 

 

A pedagogia empresarial desta forma vem sendo reconhecida como um fenômeno 

plural, num processo pedagógico que enfatiza os modos de produção nas instituições não 

escolares, como as empresas, orientações profissionais, em indústrias, orientação sexual, 

cultura, multiculturalismo e recreações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A proposta deste trabalho almeja, mesmo que rapidamente, abarcar acerca da atuação 

do pedagogo em ambientes não escolares, ao qual destacamos dentre as diversas possiblidades 

o ambiente das organizações empresariais, como um espaço em que esse profissional passa a 

ser necessário e desempenha um papel que é diferencial nessas organizações. 

Para isso, justificamos a necessidade de uma análise histórica e do contexto da 

pedagogia empresarial, quando entendemos que os indivíduos e as instituições são reflexo de 

movimentos históricos e de necessidades sociais que emergem em determinadas sociedades.  

A partir disso, é possível refletir sobre o desenvolvimento humano dentro do contexto 

da pedagogia empresarial haja vista que o homem é um ser atuante e participativo e onde no 

pressuposto de Cotrim (1987), a ampliação da personalidade humana está sujeito há dois 

fatores: que são os fatores hereditários, que abrangem suas características inatas transmitidas 

de forma biológica e os fatores educacionais, que abrangem os aspectos advindos da 

principalmente na transmissão social dos conhecimentos.  

Sabemos que mudanças que vêm acontecendo em nossa sociedade e que as empresas e 

o mercado produtivo em sua maioria estão preocupadas com a competitividade e o lucro. A 

tentativa não é de reforçar essa ideia, mas temos consciência da sociedade que estamos 

inseridos e este trabalho busca alternativas de trabalhar com essa realidade mas, com um olhar 
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pela perspectiva cidadã e de formação humana, mesmo que frente à essa realidade que é tão 

discrepante do que acreditamos ser o ideal.   
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