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Defendo que existe uma especificidade na ação orientadora 
educacional, na ação supervisora e na ação administradora. 
Todos os profissionais da escola têm uma função pedagógica, 
já que atuam numa agência pedagógica. A empresa não brinca 
porque visa o lucro – o material e o dinheiro -, a escola também 
visa o lucro, mas um outro tipo de lucro – o lucro humano 
(GARCIA, 1995, p. 01).                                                                                                                                
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RESUMO 

 

Neste trabalho apresentamos como temática uma discussão sobre a atuação do 

pedagogo fora da escola. Direcionamos os estudos para a pedagogia empresarial. 

Para tanto, fazemos uma pesquisa bibliográfica com base em autores como Cambi 

(1995), Aranha (2006), Vieira (2008) e na análise normativa. Refletimos sobre a 

educação e a formação nos cursos de pedagogia. Afinal, por que a pedagogia 

empresarial é tão recriminada em nossa formação acadêmica? Nosso intuito é 

estimular a investigação sobre o assunto, que foi pouco debatido durante a formação 

acadêmica. Este trabalho parte do reconhecimento da importância da pedagogia 

empresarial já que esta vem contribuindo para a formação de profissionais que 

trabalham em empresas, profissionais responsáveis pelo treinamento de pessoal e 

que promovem o aperfeiçoamento das práticas de trabalho. 

 

Palavras-chave: Pedagogia. Escola. Educação. Pedagogo. Empresa. 
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ABSTRACT 
 

 

In this work we present as a topic a discussion about the pedagogue 's performance 

outside the school. We conduct studies for business pedagogy. To do so, we do a 

bibliographic research based on authors such as Cambi (1995), Aranha (2006), 

Vieira (2008) and normative analysis. We reflect on education and training in 

pedagogy courses. After all, why is business pedagogy so scorned in our academic 

training? Our aim is to stimulate research on the subject, which was little debated 

during academic training. This work is based on the recognition of the importance of 

business pedagogy since it has contributed to the formation of professionals working 

in companies, professionals responsible for training personnel and promoting the 

improvement of work practices. 

 

Keywords: Pedagogy. School. Education. Pedagogist. Company. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Neste trabalho enfocamos a pedagogia empresarial, desde sua origem e 

histórico até as repercussões atuais no mundo e no Brasil. Pautamo-nos em 

pesquisa bibliográfica, baseada nas obras de Cambi (1995); Aranha (2006); Vieira 

(2008) e análise legislativa. Nosso objetivo geral foi refletir sobre a atuação do 

pedagogo em espaços não escolares, como empresas, por exemplo. Em seguida, 

buscamos analisar como deve ser a formação do pedagogo atuante nas empresas. 

A questão-chave de nosso trabalho é: qual o papel do pedagogo ao trabalhar em 

uma empresa? 

O tema é motivo de muito debate dentro da universidade. É inegável que há 

pedagogos atuando nas empresas brasileiras. Contudo, a importância da atuação do 

pedagogo em empresas ainda é muito controversa. Reconhecemos que, cada vez 

mais, as funções do pedagogo no campo empresarial têm sido mais reconhecidas e, 

consequentemente, seu espaço de atuação na área de Gestão de Pessoas, no setor 

de Recursos humanos, incorporando metodologias próprias à preparação e 

treinamento de pessoal. Entende-se que o pedagogo é o profissional com maior 

capacidade para atuar na formação de pessoas dentro de empresas, onde busca 

aprimorar a prestação de serviço, visando o maior desempenho da empresa e bem-

estar dos funcionários. 

Este trabalho encontra-se dividido em três capítulos. No primeiro capítulo, 

buscamos compreender a história da pedagogia empresarial, o processo 

sociocultural que o curso de pedagogia percorreu até ter sua identidade 

reconhecida, assim também, como as áreas de formação e de atuação do 

pedagogo. Passeamos brevemente pela história da pedagogia desde a Grécia 

Antiga até hoje. Reconhecemos haver diferença entre pedagogo, professor e 

orientador, o que permite a inserção em múltiplos espaços do pedagogo. 

No segundo capítulo promovemos um debate sobre as áreas de atuação do 

pedagogo, apresentamos a diferença existente nas formas de educar, especificando 

as áreas da educação formal, não formal e informal. Com isto, percebemos que a 

pedagogia proporciona a formação de profissionais com capacitação para atuar em 

várias modalidades educacionais, não se restringindo apenas à escola. Sendo 

assim, o pedagogo é um profissional habilitado para trabalhar em espaços 
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escolares, não escolares, em ONGS e em empresas. Por fim, abordamos também 

os desafios que o pedagogo encontra em seu trabalho, dado por causa das 

perspectivas da contemporaneidade. 

O terceiro e último capítulo aborda com mais detalhes a atuação do pedagogo 

em empresas, em especial, sua formação e performance na área de Gestão de 

Pessoas e Recursos Humanos. Por fim, este trabalho enfrenta um tema polêmico, 

mas fundamental para o avanço da formação dos pedagogos. Entendemos que 

trazer este debate é um passo importante para promovermos uma discussão que 

não apenas recrimine toda e qualquer atuação dos pedagogos nas empresas. 
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Cap. 1 – A HISTÓRIA DA PEDAGOGIA 

 

Neste capítulo, discutimos o significado e a história da pedagogia e educação 

a partir de um recorte epistemológico sobre os avanços e características da forma 

de ensinar e formar os profissionais da educação. Assim também, a especialização 

do pedagogo e suas diferenças e semelhanças com os demais especialistas da área 

educacional. 

 

1.1 - BREVE HISTÓRICO SOBRE A PEDAGOGIA 

 

Conforme Aranha (2006), na Idade Média, a educação era responsabilidade 

das gerações mais velhas, aos quais transmitiam os ensinamentos aos mais novos. 

Sendo a educação um objeto de estudo que regulava a vida social, todos os 

membros mais novos das comunidades necessitavam que alguém com mais 

experiência lhes ensinassem aquilo que aprendeu no decorrer da vida. Dessa forma, 

os tribais transmitiam seus conhecimentos de pai para filho, o que proporcionava 

uma educação igual para todos. Porém quando os fenícios desenvolveram a escrita, 

este saber passou a restringir-se à minoria, o que levou alguns filósofos da Grécia 

Antiga, como Isócrates e Platão, por exemplo, a repensar uma maneira de conduzir 

a educação, fato este que fomentou o surgimento da Pedagogia. 

De acordo com Cambi (1995, p. 49), a figura do pedagogo surgiu na Grécia 

antiga como acompanhante de criança, cuja função era controlá-la e estimulá-la, 

sendo concebido como mestres da verdade. Neste cenário, as escolas sitiadas entre 

Egito e Grécia, possuem uma metodologia administrativa e cultural que matriculava 

apenas os filhos das classes dirigentes e médias, cujo objetivo de proposta 

educacional era ensinar-lhes a escrever e pronunciar corretamente, além de 

respeitar e obedecer às regras impostas pela sociedade. Aranha (2006) 

complementa com o significado morfológico da expressão pedagogo que deriva de 

pedagogia, ao qual advém palavras paidós, que significa crianças e agogé, que é o 

mesmo que condução. Isto é, paidagogo era a pessoa designada a cuidar e ensinar 

as crianças. Nas palavras da autora: 

 

A palavra paidagogos nomeava inicialmente o escravo que conduzia 
a criança, com o tempo o sentido do conceito ampliou-se para 
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designar toda teoria sobre a educação. [...] os gregos esboçaram as 
primeiras linhas conscientes da ação pedagógica e assim 
influenciaram por séculos a cultura ocidental. (ARANHA, 2006, p. 
67). 
 
 

Cambi (1995) ainda afirma que esta figura do pedagogo é muito semelhante 

às características do filósofo Sócrates, atuando como “administradores da vida 

espiritual e mestres de almas, verdadeiros protagonistas da formação juvenil”. 

(Cambi, 1995, p. 49). 

A história da Pedagogia começou a ser esboçada, na Idade Média, quando a 

população começa a buscar explicações racionais para justificar as incógnitas que o 

misticismo e o embasamento religioso, apenas, não eram mais capazes de 

solucionar. Porquanto, Platão e Isócrates, de acordo com Aranha (2006), buscaram 

novos recursos e técnicas de ensino, visando trabalhar com metodologias eficientes 

para complementar os conteúdos, elaborando estratégias cujas finalidades 

explicassem o pra quê, por quê e como ensinar. 

Contudo, embora as respostas justificadas com base em divindades já não 

fossem mais satisfatórias para suprirem as indagações das pessoas, naquela época, 

a filosofia estava diretamente ligada à Igreja, o que fazia com que a pedagogia 

tivesse como proposta educacional a formação do homem cristão, pautados nos 

critérios de estudos dos padres jesuítas. Para Cambi (1995, p. 49), o pedagogo 

neste contexto possuía uma concepção espiritualizada, como mensageiro de Deus, 

tendo como inspiração os profetas hebraicos. 

De acordo com Cambi (1995, p. 51), a educação na Grécia Antiga era 

definida por classe, aos quais possuíam papéis e funções diferenciadas pelas 

distinções sociais. À classe dominante, cabia uma educação de formação intelectual, 

enquanto à dominada restava a educação voltada para o trabalho manual. Esparta e 

Atenas foram dois modelos educacionais distintos que bem desempenharam os 

papéis políticos, sociais e culturais. Nas palavras do autor: 

 

Esparta foi o modelo de Estado totalitário, Atenas, de democrático, e 
de uma democracia muito avançada. Até seus ideais e modelos 
educativos se caracterizavam de maneira oposta pela perspectiva 
militar de formação de cidadãos-guerreiros, homogêneos à ideologia 
de uma sociedade fechada e compacta, ou por um tipo de formação 
cultural e aberta, que valorizava o indivíduo e suas capacidades de 
construção do próprio mundo interior e social. (CAMBI, 1995, p. 82). 
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Esparta desenvolvia uma educação voltada para a cultuação do corpo, onde 

aplicava-se uma doutrina física rígida, tanto para os homens quanto para as 

mulheres. Sendo que, para esta a educação física consistia na aquisição de maior 

resistência, assim como o desenvolvimento de suas virtudes, enquanto para os 

homens o objetivo era adquirir força e coragem. Aos sete anos de idade, os meninos 

eram retirados de suas famílias para receber uma formação militar e só retornavam 

aos seus lares aos 16 anos. Em contraproposta, a educação desenvolvida em 

Atenas consistia numa formação intelectual, abrangendo a cultura literária e musical. 

 Embora a Grécia, no decorrer da história tenha sido conquistada por Roma, 

seu modelo educacional influenciou a educação no país que a venceu. Conforme 

Cambi (1995, p. 107), a educação grega transformou-se em uma religião para a 

cultura romana, visto que foi introduzido resquícios de sua cultura no modo 

educacional de Roma, tais como a poesia lírica, a filosofia, a retórica e até mesmo a 

língua grega. 

Ao decorrer do tempo, de acordo com Cambi (1995), algumas mudanças 

ocorreram no modo de educação em Roma, contudo a que mais se difundiu e 

contrapôs ao sistema foi a inserção do cristianismo, já no século III, onde “Roma não 

tinha mais a iniciativa quanto a ideias, e os sucessivos eventos de destaque no 

campo da educação se verificam de novo no Oriente, onde se vinha elaborando de 

maneira cada vez mais rica a doutrina do cristianismo.” (CAMBI, 1995, p. 119). 

A introdução ao cristianismo nos modelos de educação se expandiu por toda 

a Europa. Chegando à Idade Média, com a expansão das grandes navegações, os 

portugueses, que já doutrinavam e educavam sob o modelo cristão, encontraram as 

terras brasileiras e introduziram no Brasil o sistema religioso de ensino. 

De acordo com Giraldelli (2006, p. 25) com a colonização do Brasil, o método 

de ensino Ratio Studiorum é implantado em nosso país, mas não com o intuito de 

instruir a criança, mas sim, de convertê-la ao catolicismo. Com o avanço das 

políticas e da economia houve a necessidade de se pensar em metodologias para a 

educação. 

Aranha (2006) mostra que nesse processo de colonização e império, a 

educação não tinha prioridade alguma, portanto não havia a necessidade de se 

pensar uma metodologia de ensino. Contudo, apesar de, ainda não ser valorizada, 

em 1835 foi criada a primeira escola Normalista do Brasil, a Escola Normal de 
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Niterói, cujo ensino era voltado para a formação de professores, influenciados pelos 

pensamentos europeus e norte-americanos. 

Vale ressaltar que, neste ciclo, há uma distorção do sentido de pedagogia, 

sendo esta confundida com metodologias, como explica Libâneo: 

 

O pedagógico seria o metodológico, o modo de fazer, o modo de 
ensinar a matéria. Trabalho pedagógico seria o trabalho de ensinar, 
de modo que o termo pedagogia estaria associado exclusivamente a 
ensino. Há, de fato, uma tradição na história da formação de 
professores no Brasil segundo a qual pedagogo é alguém que ensina 
algo. Essa tradição teria se firmado no início da década de 30, com a 
influência tácita dos chamados “pioneiros da educação nova”, 
tomando o entendimento de que o curso de Pedagogia seria um 
curso de formação de professores para as séries iniciais da 

escolarização obrigatória. (LIBÂNEO, 2001, p. 5-6). 
 

O movimento Escola Nova, segundo Aranha (2006) surgiu nas décadas de 

1920 e contava com a participação de 26 educadores, entre eles Fernando de 

Azevedo, Anísio Teixeira e Paulo Freire. Como ressaltado anteriormente, a 

pedagogia nessa ocasião era concebida como a metodologia de ensino e não como 

um curso universitário. 

Conforme Vieira (2008), a criação do curso de Pedagogia no Brasil ocorreu 

em 1939, sendo articulado à formação do professor. Os formandos em Pedagogia 

podiam optar entre serem bacharelados ou licenciados, sendo que este era formado 

por quatro anos, num esquema de 3 + 1, onde os três primeiros anos eram 

destinados ao ensino das disciplinas regulares, como Filosofia, Matemática, Letras, 

entre outras, e o último ano era aplicado o ensino da Didática. Quem optasse por 

Licenciatura em Pedagogia, ao término do curso, estava habilitado para lecionar no 

Curso Normal de magistério e no ensino secundário. Enquanto os bacharéis em 

Pedagogia atuariam com cargos técnicos em educação. 

Ainda segundo a autora, essa difusão na formação do pedagogo foi um fator 

marcante que contribuiu para a perca de sua identidade, visto que os bacharéis 

necessitavam de um complemento em sua formação que os auxiliassem em sua 

atuação profissional, enquanto os licenciados não tinham um campo de atuação 

específico. 

Conforme Silva (1999), a criação do Curso de Pedagogia foi regulamentada 

pelo Decreto Lei nº 1190 de 04 de abril de 1939. Mais tarde, na década de 1960, 
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mudanças no cenário político, econômico e social, contribuíram para a 

reorganização, de forma decisiva, na educação brasileira e, em especial ao Curso 

de Pedagogia. 

A primeira regulamentação foi dada através do Parecer nº. 251 de 1962, que 

definia a duração e o currículo mínimo do Curso de Pedagogia. Entretanto, esta 

ocasionou o risco do término do mesmo, pois havia a imposição de uma vertente 

alegando que o curso não possuía conteúdo próprio, em contraposição, uma 

segunda corrente defendia sua permanência. 

No dia 11 de abril de 1969, o relator do Conselho Federal de Educação, Valnir 

Chagas, anunciou a segunda regulamentação, ao qual, incluía à primeira: 

“habilitações para formar especialistas responsáveis por planejamento, supervisão, 

administração e orientação educacional, a fim de definir sua identidade”. (CRUZ; 

SILVA; SÁ, 2009, p. 57-58). Dessa forma, extinguiu-se o bacharelado do curso de 

pedagogia, tornando-o apenas Licenciatura. 

Mesmo assim, para Cruz; Silva; Sá (2009), as funções do pedagogo 

continuaram indefinidas. Na década de 1970, ocorreram indicações para a extinção 

do referido curso. Em 1971 foi aprovada a LDB nº 5692. 

Valnir Chagas, através das indicações nº 67/1975 e 70/1976 definiu que a 

formação do magistério, tanto para especialistas quanto para professores deveriam 

ser complementadas pelo curso de licenciatura. Foi então sancionada a lei que 

acabaria de vez com o curso de Pedagogia, levando aos professores que se 

especializassem em pós-graduação para serem especialistas e, só assim, poderiam 

lecionar no Curso Normal. 

Com as reformulações ocorridas nas décadas de 1970 e 1980, os pedagogos 

passaram a ter habilitações para atuarem nas séries iniciais do 1º grau, atual Ensino 

Fundamental. Na década de 1990, uma nova regulamentação oriunda da 

reformulação da Lei de Diretrizes e Bases, LDB 9394/96, acometeu o Curso de 

Pedagogia. Em seu artigo 64, a LDB define que: “a formação de profissionais de 

educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação 

educacionais para a Educação Básica, seria feita em cursos de graduação em 

Pedagogia”. (CRUZ; SILVA; SÁ, 2009, p. 58). Ou seja, com estas novas habilidades, 

ficou definido a formação do pedagogo para o exercício da função de docentes de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, profissionais escolar, entre 

outras áreas que necessitem de conhecimentos pedagógicos.  
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1.2. DIFERENÇAS ENTRE PROFESSOR, EDUCADOR E PEDAGOGO 

 

É importante ressaltar que, assim como a pedagogia vem sendo confundida 

com as práticas educacionais, o pedagogo, nos dias atuais, também tem exercido as 

funções de professor, uma vez que possui habilitação para realizar tal função, 

porém, acaba deixando de exercer sua habilitação acadêmica e o papel de 

pedagogo fica sendo ocupado por um educador. 

Embora sejam cargos semelhantes, as ocupações do professor, do pedagogo 

e do educador são distintas. A saber, segundo o minidicionário Aurélio (2001), 

professor é aquele que ensina uma ciência, arte, técnica; mestre. Ou seja, é o 

profissional que atua na educação com capacitação para ministrar aulas, com 

diversidade de conteúdos e estratégias diversificadas, na qual transmite seus 

ensinamentos e conhecimentos para seus alunos com o intuito de que estes 

absorvam o máximo possível. Cabe ao professor, também, tirar as dúvidas e 

acompanhar o desenvolvimento de seus educandos. 

O educador, conforme o mesmo dicionário referido acima, é aquele que 

promove o desenvolvimento da capacidade intelectual, moral e física de (alguém) ou 

de si mesmo. O educador pode atuar na gestão da escola, assim como na 

coordenação, supervisão, administração, ou como professor. Ele é responsável em 

promover o contato do corpo docente com o discente e seus responsáveis. “O 

educador não está preocupado exclusivamente em repassar o conteúdo de sua 

disciplina, mas em compreender, entender e tornar a escola um ambiente de 

felicidade”. (COSTA, Revista Linha Direta). 

A definição de pedagogo no minidicionário Aurélio (2001), aparece como 

aquele que aplica a pedagogia, que ensina, professor. Pedagogo é o profissional 

que possui especialização na educação. Ele atua em diversas áreas educacionais, 

produzindo e expandindo o conhecimento. Deve contemplar a educação como um 

fenômeno. Para ser pedagogo é necessário que possua habilidades para realizar e 

executar planejamentos, tenha uma boa dicção para se comunicar bem e transmitir 

ideias, seja flexível, competente, criativo e esteja preparado para enfrentar as 

adversidades sociais, além de gostar de trabalhar em equipes. 

O pedagogo pode atuar nas seguintes áreas: 
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Dentre as atividades do pedagogo destaca-se a administração 
escolar, onde realiza estudos e pesquisas nas áreas pertinentes à 
educação e coordenação de cursos visando ao aperfeiçoamento do 
ensino e suas técnicas; o magistério pré-primário, onde tem como 
responsabilidade o planejamento, orientação e coordenação de 
atividades técnico-pedagógicas e administrativas do ensino pré-
primário; a educação de deficientes da áudio-comunicação, 
lecionando, planejando, organizando e coordenando cursos; a 
orientação educacional a fim de ajudar o aluno a ajustar-se ao 
ambiente escolar e ao meio social em que vive, através do  
desenvolvimento da personalidade e do encaminhamento vocacional.  
O pedagogo atua também na supervisão de ensino em empresas, na 
área de Recursos Humanos (organização e coordenação de cursos). 
(APS, 2016). 

 

De acordo com Libâneo (2001, p. 22) as funções do pedagogo se assimilam 

muito com a do professor uma vez que a formação dada nos cursos normais de 

magistério favorecem a constituição de um profissional lato sensu, sendo assim, 

todos os professores são pedagogos. Essa falta de distinção das funções 

específicas do pedagogo é, segundo o autor, características do desenvolvimento de 

cargos atribuídos ao mesmo. O pedagogo stricto sensu, é aquele formado em 

cursos de Pedagogia, que possuem uma formação direcionada à pratica educativa. 

Nas palavras do autor: 

 

 
[...] a Pedagogia ocupa-se, de fato, dos processos educativos, 
métodos, maneiras de ensinar, mas antes disso ela tem um 
significado bem mais amplo, bem mais globalizante. [...] O 
pedagógico refere-se a finalidades da ação educativa, implicando 
objetivos sociopolíticos a partir dos quais se estabelecem formas 
organizativas e metodológicas da ação educativa. [...] Pedagogia é, 
então, o campo do conhecimento que se ocupa do estudo 
sistemático da educação, isto é, do ato educativo, da prática 
educativa concreta que se realiza na sociedade como um dos 
ingredientes básicos de configuração da atividade humana (Libâneo, 
2001, p. 22, grifos do autor).      

 

Isto é, a formação do pedagogo não possui uma identidade sólida, definida. 

Há dois tipos de pedagogos: o especialista e o docente. O pedagogo especialista é 

aquele cuja formação está mais voltada para atividades sociais, participação em 

áreas não escolares, mas que utilizam-se do processo educacional e de práticas 

pedagógicas. O pedagogo docente é aquele que atua em áreas escolares, 

ministrando cursos, aulas e cooperando para o trabalho e processo de 

desenvolvimento da escola. 
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Essa indefinição na formação do pedagogo, embora já exista desde o início 

da criação do Curso de Pedagogia, se tornou mais evidente com as reformulações 

acrescentas ao currículo do mesmo em 2006, ao qual as Diretrizes Curriculares 

Nacionais determinam que: 

 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:  
1°§. Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento do ensino;  
2°§. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo  a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino;  
3°§. Zelar pela aprendizagem dos alunos;  
4°§. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento;  
5°§. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional;  
6°§. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. (LDB 9394/96; Art. -13; inciso I ao VI). 

 

Desta forma, o papel do pedagogo é descaracterizado, pois o curso de 

pedagogia lhe dá incumbências cabíveis aos docentes, tornando-o e preparando-o 

com mais ênfase para o exercício da função de professor, deixando de formar o 

pedagogo stricto sensu, aquele profissional que abrange as áreas de conhecimento 

científico. 

Em síntese, é possível perceber que embora as alterações e tentativas de 

melhorias no curso de pedagogia, a formação do pedagogo ainda está em um 

processo de indefinição. O currículo que compõem o referido curso está mais 

voltado para a formação de docentes capazes de atuar no ensino da Educação 

Infantil, Fundamental de 1º ao 5º ano e para o professor do Ensino Médio da 

modalidade Normal, inviabilizando a participação deste profissional nas áreas 

educacionais de cunho não escolar. 

Atualmente vêm crescendo o número de pedagogos que desejam atuar em 

organizações não governamentais, assim como em espaços administrativos, sociais, 

políticas, e econômicas. Porém, sua capacitação, por vezes, acaba sendo limitada 

devido à frustração de ter realizado um curso no qual não promove o conhecimento 

de determinadas áreas.  

 



19 

 

Cap. 2 – ÁREAS DE ATUAÇÃO DO PEDAGOGO 

 

Neste capítulo abordamos as áreas de atuação do pedagogo, assim como 

também as diferenças entre os conceitos de educação formal, informal e não-formal. 

 

2.1 - A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO EM ESPAÇO NÃO ESCOLAR 

 Ao contrário de muitas perspectivas errôneas, a educação não ocorre somente 

em escolas. Ela se faz presente, também, em espaços não formais. Neste, portanto, 

também há transmissão de conhecimento. Em outras palavras, pode-se dizer que 

educação é o processo de desenvolvimento das capacidades físicas e cognitivas do 

ser humano. 

A educação oferecida em escolas, de acordo com Nascimento et al (2010), é 

composta por programas, currículos, cursos nivelados com entregas de diplomas. A 

esta, com um “reconhecimento oficial”, chama-se “educação formal”. Formal porque 

tem uma forma de acontecer, segue regras e paradigmas. É institucionalizada, 

ocorre em instituições credenciadas pelos programas governamentais. De outro 

lado, há a chamada “educação informal” que também possui uma base pedagógica, 

mas parte do aprendizado que ocorre na sociedade, podendo ser no seio familiar, 

em comunidades, ONGS, entre outras. Para Gohn: 

 

A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com 
conteúdos previamente demarcados; a informal como aquela que os 
indivíduos aprendem durante seu processo de socialização -  na 
família, bairro, clube, amigos, etc., carregada de valores e cultura 
própria, de pertencimento e sentimentos herdados; e a educação não 
formal é aquela que se compartilhamento de experiências, 
principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas. (GOHN, 
2006, p. 28). 
 
 

A educação não formal é aquela desenvolvida pelas experiências vividas de 

cada indivíduo, onde, por meio de vários processos, o ser humano é capaz de 

interpretar diferentes aprendizados, através de saberes compartilhados e 

experiências vividas. Embora muito parecida com a educação informal, ambas 

possui diferenças peculiares, ou seja, 

 
[...] para a educação informal, os resultados acontecem a partir da 
visão do senso comum; porém, na educação não formal, há o 



20 

 

desenvolvimento de vários processos. Um bom exemplo de 
educação não formal está na Pedagogia utilizada por Paulo Freire.   
Neste modelo, os educandos, nos “círculos de cultura”, discutiam sua 

realidade e faziam, além da leitura da palavra, a leitura de mundo. 
(CASCAIS; TERÁN, 2011, p. 03). 
 
 

Como referido no capítulo anterior, o pedagogo possui habilitação para operar 

em diversas áreas do conhecimento, podendo exercer sua função em ambientes 

não escolares, onde a educação pode ser idealizada de modos informais ou não 

formais.  

No espaço escolar, o pedagogo atua nas áreas administrativas da instituição, 

promovendo o contato e relacionamento entre a equipe pedagógica, os alunos e 

seus respectivos responsáveis, assim como proporcionando um ambiente favorável 

ao aprendizado, trabalhando como mediador entre os professores e a gestão 

escolar. Pode também, o pedagogo atuar na gestão escolar, assim como lecionar. 

Sua atuação depende da habilitação que escolha para exercer na escola. 

Segundo Oliveira (2012) um grande desafio que o pedagogo vem 

encontrando em sua carreira, é participar de trabalhos educacionais que ocorram 

fora de unidades escolares. Uma vez que o descaso pela sua formação já é 

demasiada em ambientes escolares, tão pouco se faz decrescente em instituições 

onde o aprendizado não ocorre pela educação formal. Nas palavras do autor: 

 

Cada vez mais as organizações descobrem a relevância da 
educação no trabalho e descobrem a influência da ação educativa do 
pedagogo na organização. O pedagogo não mais só atua no 
ambiente escolar. Ao contrario dispõe de uma vasta área de atuação, 
tais como: empresas, ONGs, hospitais, Centros Culturais, editoras, 
sites, consultorias, enfim, em todas as áreas que necessitam de um 
trabalho educativo. (OLIVEIRA, 2012, p. 02). 
 
 

Este novo patamar para a atuação do pedagogo em áreas não escolares 

aconteceu a partir do século XXI, onde percebeu-se a importância da colocação 

deste profissional para o mercado de trabalho. Para Frison (2004), o pedagogo 

passou então a contribuir com seus conhecimentos em vários campos sociais, 

justamente pelas transformações que a educação vem sendo submetida através do 

advento das TICs e pela globalização. Há a necessidade de um profissional capaz 

de auxiliar a equipe institucional e enfrentar as demandas atuais com perspicaz e 

eficiência. 
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Ainda, segundo o autor, ao trabalhar em ONGs, o pedagogo auxilia pessoas 

desprovidas de renda financeira, interferindo em sua qualidade de vida, pois ele 

oferece, por meio de projetos, uma formação e/ou especialização, capacitando-o 

para o mercado de trabalho. 

As demandas tecnológicas, econômicas e sociais muito têm interferido no 

mercado de trabalho, espaço onde se exigem profissionais cada vez mais 

capacitados. Cabe ao pedagogo, ao atuar nesses espaços de educação não 

escolar, preparar o indivíduo para essas exigências propostas pela sociedade. Ele 

se torna mediador entre a teoria estudada e a prática executada, contribuindo com 

um olhar mais amplo da realidade. Segundo o autor: 

 

Na escola, na sociedade, na empresa, em espaços formais ou não 
formais, escolares ou não escolares, estamos constantemente 
aprendendo e ensinando. Assim, como não há forma única nem 
modelo exclusivo de educação, a escola não é o único em que ela 
acontece e, talvez, nem seja o mais importante. As transformações 
contemporâneas contribuíram para consolidar o entendimento da 
educação como fenômeno multifacetado, que ocorre em muitos 
lugares, institucionais ou não, sob várias modalidades. (FRISON, 
2004, p. 88). 
 
 

Dependendo do tipo de organização, o graduado em Pedagogia pode exercer 

funções na área educacional e/ou da saúde. Na primeira, ele busca alternativas que 

visem à melhoria da educação, seja por projetos, dinâmicas, atividades 

complementares à escola, para incentivar a permanência ou ingresso de alunos. 

Vale ressaltar que, a educação não formal e a informal não substituem a educação 

formal aprendida na escola, aliás, nenhuma delas se substituem, mas sim, se 

complementam. Ambas são importantes para o desenvolvimento do educando e, 

portanto, devem ser concebidas simultaneamente. 

Na área da saúde, conforme Nascimento et al (2010), o pedagogo tanto pode 

atuar no setor administrativo, sendo responsável por gerenciar práticas que inovem 

e aperfeiçoem os serviços de saúde e estimulem seus profissionais, quanto para 

melhorar a estima do paciente. Em muitas ocasiões, o pedagogo pode lecionar para 

os educandos que estão enfermos e por isso, deixando de frequentar a escola. O 

pedagogo, dessa forma, trabalha com uma educação informal, levando ao doente, 

além de esperança, a oportunidade de, mesmo estando internado, poder continuar 

aprendendo um pouco mais. 
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2.2 - O PEDAGOGO DA ATUALIDADE: DESAFIOS ENCONTRADOS 

São inúmeros os desafios que a educação enfrenta nos dias atuais. Com a 

inserção das novas tecnologias às quais as crianças e jovens têm acesso cada vez 

mais cedo, cabe ao pedagogo estar sempre atualizado para confrontar os saberes. 

A sociedade capitalista e a globalização também vêm provocando transformações 

no processo educacional,  “(..) portanto, ele precisa estar preparado para os desafios 

do mundo contemporâneo, sobretudo com as mudanças bruscas do sujeito social 

motivadas pelo surgimento das novas tecnologias e pelos efeitos da economia”. 

(1TURCY, 2012, p. 07). 

O pedagogo frente a novas demandas sociais precisa estar atento que não 

basta apenas utilizar aportes tecnológicos em suas aulas para ser descolado ou 

atualizado. A contemporaneidade, conforme Libâneo (2001), exige um profissional 

qualificado, apto a exercer um ensino que esteja em vigor com as constantes 

mudanças do contexto educacional, sendo mais ágil, estando atento e preparado 

para permanecer no mercado de trabalho. 

Diante destas circunstâncias, o pedagogo, quer atuante em espaços de 

educação formal ou informal, é submetido a uma cobrança social, no qual, como 

mencionado no capítulo anterior, não possui base em sua formação acadêmica e, 

portanto, deve buscar especializar-se para poder assim, enfrentar os desafios da 

atualidade. 

De acordo Lott (2012, p. 10)2, a função exercida pelo pedagogo não é apenas 

a de um professor, mas sim de responsável pelo destino educacional de muitas 

pessoas, uma vez que tem que estar preparado para lidar com o diferente, sem 

preconceitos. Para a autora é uma função árdua, pois requer perseverança, 

dedicação e confiança. Precisa estar atento a tudo, atualizado, visto que, os próprios 

alunos exigem essa eficiência. Tem que estar preparado, conhecer bem o que se 

ensina e buscar sempre inovar. Nas palavras da autora: 

                                                           
1 Aluna do 3º Período do Curso de Pedagogia da PUC Minas. 1º lugar no concurso de ensaios da 

Semana da Pedagogia de 2012. 

2 Aluna do 1º Período do Curso de Pedagogia da PUC-Minas. 2º lugar no concurso de ensaios da 

Semana da Pedagogia de 2012. 
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A educação contemporânea exige um profissional dinâmico, criativo 
e flexível, pois os desafios que se colocam para o educador, na 
atualidade, parecem se multiplicar dia após dia. As mudanças que 
ocorrem em nossa sociedade são caracterizadas tanto pela sua 
expansão como pelo ritmo acelerado em que ocorrem. Mal 
acabamos de alcançar um desafio, já nos deparamos com outros. 
(LOTT, 2012, p. 10). 
 
 

Outro desafio encontrado pelo pedagogo é manter-se em constante 

atualização. Já que tal capacitação não é oferecida nos cursos de pedagogia, o 

pedagogo precisa estar sempre estudando, se atualizando, buscando novos 

paradigmas e novos saberes. Essa procura interminável no processo de atualização 

do pedagogo se torna um desafio por causa na não valorização deste profissional, 

onde o mesmo deve buscar recursos para que possa estar sempre estudando, uma 

vez que, sua remuneração é baixa e também a falta de tempo o atrapalha, visto que 

quando não atuando, se encontra planejando e organizando as tarefas. 

Em contrapartida, Lott (2012) ainda ressalta que é necessário tal atualização, 

pois a busca pelo conhecimento deve ser contínua, já que a educação se encontra 

numa plataforma de constantes mudanças. Desse modo, o desafio de estar sempre 

em evolução leva ao profissional da pedagogia a dualidade de: ou se enquadra no 

processo de mudanças e assim dispõe de tempo e dinheiro, ou se torna um 

pedagogo descontextualizado, que não acompanhará o mercado de trabalha, sendo 

considerado desqualificado para atuar em sociedade. 

 

Toda profissão, principalmente as que têm como objeto de trabalho o 
ser humano, tem desafios consideráveis a serem superados. Não é 
diferente para o pedagogo, em qualquer instituição, seja ela escolar 
ou não, os desafios são grandes e dificultam categoricamente sua 
prática. 
Talvez, a desvalorização desse profissional seja um dos maiores 
desafios para o trabalho pedagógico. [...] (NASCIMENTO ET AL, 
2010, p.64). 
 
 

Outro desafio que o pedagogo encontra em seu trabalho é o de compreender 

os conflitos psicológicos, familiares e sociais que o educando possa passar. Embora 

não seja psicólogo, o pedagogo deve ter noções básicas destas transformações 

para que assim possa auxiliar o indivíduo a confrontar-se com tais situações. 

Também cabe a ele saber lidar com alunos que possuam comportamentos 
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agressivos a enfrentar seus limites, o pedagogo precisa saber lidar com a violência 

de modo a combatê-la no espaço onde está inserido. 

A sociedade atual busca um ser perfeito, incapaz de cometer erros, que 

esteja a frente da educação, sempre com ideias inovadoras, capaz de promover 

uma transformação pessoal e intelectual no ser humano. Uma educação 

compreensiva, flexiva, tecnológica, que realmente mude a esfera social e econômica 

do país. E, obviamente, atribuem tal função ao pedagogo, que acaba se tornando 

vulnerável a tantas exigências. O maior desafio que Lott aponta é o:  

[...] de preparar uma geração para a vida, para toda a vida, requer do 
educador não só o conhecimento da realidade em que está inserido, 
mas também a sua participação no enfretamento dos problemas 
sociais de sua comunidade. A partir daí, ele partir de sua prática ele 
poderá influenciar outros a influenciar o mundo. Para isso, ele 
precisa perceber o valor da inserção social de seus educandos, 
enquanto ainda frequentadores do ambiente escolar. (LOTT, 2012, p. 
11). 
 
 

A figura deste profissional é percebida como aquele que é capaz de superar 

todos os limites impostos pela sociedade moderna, contemporânea, globalizada. 

Uma sociedade sem limites, sem perspectivas que quer incumbir à educação e 

especialmente ao pedagogo a função de ensinar às funções básicas cabíveis a 

família. Por ser denominada educação, o processo de ensino-aprendizagem perdeu 

sua identidade, pois a família acredita que apenas ela é capaz de modificar os 

rumos tortuosos que a sociedade está tomando. Assim, o pedagogo tem mais um 

desafio: o de modificar o contexto social. 

Por fim, um dos maiores, ou talvez, o maior desafio para o pedagogo da 

atualidade é a própria educação. Nos dias de hoje, como ressalta Oliveira3 (2010, p. 

12), os sistemas de ensino vêm sendo diretamente afetados pelas constantes 

transformações que tem ocorrido na economia, tecnologia, na ciência, entre outros, 

o que resulta numa ampliação no conceito de educação mais complexo que 

diversifica as atividades educativas abrangendo a Pedagogia em sua teoria e 

prática. 

                                                           
3 Aluna do 1º Período do Curso de Pedagogia da PUC Minas. 3º lugar no concurso de ensaios da 

Semana da Pedagogia de 2012. 
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Pensa-se em uma educação partindo do contexto do cotidiano social como 

um provedor da construção dos saberes capaz de promover a educação do contexto 

familiar anexada à educação realizada pelo pedagogo. 

Oliveira (2010), mostra que a educação está tendo seus conceitos distorcidos.  

Confunde-se educar com criar, a família atribui a tarefa e responsabilidade toda para 

o pedagogo que tem que aprender a contornar os percalços e desafios encontrados 

e atender as necessidades do indivíduo para que assim possa ser reconhecido pela 

sociedade como um verdadeiro profissional. Só que na verdade, oque acontece 

nesse cenário, é que o pedagogo apenas perde sua identidade mais uma vez, ele 

assim, retorna à concepção inicial de paidagogos. Não é este o perfil do pedagogo 

que se espera para a atualidade, nem que se espera formar em cursos de 

Pedagogia, mas é este que tem sido moldado pelo poder capitalista e ideológico que 

a sociedade aplica na educação. 

Ainda segundo a autora, vive-se uma época em que é quase proibido pensar. 

O discurso ideológico dos modelos educacionais dizem que o ser humano deve ser 

capaz de pensar e agir, pois é um indivíduo em potencial, com características 

próprias e deve ao terminar os estudos estar apto para opinar a agir em sociedade. 

Porém, na prática o que esta sociedade manipuladora realmente almeja é induzir os 

pensamentos dos jovens, fazendo-os serem incapazes de argumentar sobre suas 

ideias. 

Com a rapidez das tecnologias e redes sociais, a ideia da massa dominante 

tem sido imposta como conceito único de verdade e a educação já não é capaz mais 

de confrontar as ideias dessa juventude que acredita em tudo que lhes é impostos 

na internet. É neste cenário que o pedagogo encontra o seu maior desafio, ele tem 

de fazer com que a prática e teoria sejam significativas para o aluno. Ele tem que 

contradizer às ideias manipuladoras e ideológicas da sociedade em massa, 

incentivar o aluno a pensar, argumentar e questionar. 

Nessa esfera: 

O pedagogo tem a tarefa singular de criar as condições para que 
desabrochem e entrelacem, na vida concreta das pessoas, a 
comunicação entre elas, suas linguagens e comportamentos, de 
modo a poder constituir uma ecologia cognitiva favorável à auto-
organização unificada de processos vitais e processos cognitivos. 
(OLIVEIRA, 2012, p. 13). 
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Para Mashiba; Serconek; Menezes (2012), é intrigante perceber que o 

pedagogo é um profissional de multitarefas e mesmo assim, possui uma cobrança 

demasiada em sua atuação, sendo exposto continuamente a cobranças e desafios, 

nos quais qualquer erro que demonstre ou cometa é capaz de leva-lo a julgamento 

precipitado por uma sociedade marxista que só pensa em seus interesses próprios.  

Por esse motivo, segundo Almeida; Costa, muitos profissionais com formação 

em Pedagogia estão optando por não atuarem mais com processos de ensino-

aprendizagem. Como referido anteriormente, a figura do pedagogo tem sido muito 

solicitada em empresas e cada vez mais estes vem se interessando pela proposta 

de trabalho. Pois além do reconhecimento que possuem, a remuneração é bem 

maior do que a oferecida para atuarem com a educação. 

Entretanto, mesmo no trabalho empresarial, o pedagogo também encontra 

desafios, pois não é uma tarefa de fácil realização, visto que ele é o responsável por 

realizar propostas que favoreçam as relações harmoniosas entre os setores da 

empresa. Para a autora: 

Trabalhar com pessoas não é uma tarefa fácil, é árduo, sofrido, um 
tanto complicado, muitas vezes é desanimador, mas é preciso traçar 
metas para chegar ao objetivo e perceber que tudo valeu a pena e 
que nada é impossível, pelo contrário é possível sim quando se tem 
garra e determinação. É com esse espírito e entusiasmo que o 
profissional que trabalha as pessoas e com as pessoas deve seguir 

em suas tarefas possíveis e às vezes até “impossíveis”. (ALMEIDA; 
COSTA, 2012, p. 10). 

 

Pode-se perceber que em todos os campos de atuação do pedagogo ele 

encontra desafios para atuar. Esse repto é suscetível, e ocorre devido a 

desvalorização que ele possui, concomitante a sua formação. O pedagogo, embora 

seja o profissional com maior capacidade para atuar nos diversos campos de 

contato com o ser humano é o que mais encontra percalços em seu caminho, pois a 

sociedade o massifica, impõe normas e regras. Nas organizações empresariais, nem 

todos aceitam ser orientados por um pedagogo, no qual deve estar sempre 

mostrando com eficiência seu trabalho para ser aceito. 

Contudo, ele é o responsável pela dinamização do trabalho, ao qual consegue 

realizar com maestria e competência a fim de alcançar o êxito em sua carreira. 
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Cap. 3 – A ATUAÇÃO DE PEDAGOGOS EM EMPRESAS 

 

Neste capítulo abordamos de forma mais detalhada a função do pedagogo 

em empresas, mais especificamente no espaço de Departamento de Pessoal, 

Gestão de pessoas, assim como, as atribuições conferidas ao mesmo. 

 

3.1 – O QUE É A PEDAGOGIA EMPRESARIAL? 

 

Conforme Almeida e Costa (2012, p. 3), por muito tempo, as empresas 

buscaram mão de obra física, pessoas capazes de realizar o trabalho proposto, com 

mais eficiência e agilidade. Um bom trabalhador era aquele que conseguia se 

distanciar dos problemas pessoais enquanto trabalhava, sem assim dar prejuízos ou 

preocupações à firma. 

Era um trabalho totalmente desumano, onde a empresa preocupava-se 

basicamente com seu lucro, esquecendo-se assim, de oferecer uma condição 

favorável ao empregado. O que importava era que o funcionário realizasse seu 

trabalho, independente de como se sentia, pois isso não era de interesse dos 

patrões. 

Contudo, essa forma de trabalho foi sendo analisada e percebeu-se que, para 

a realização de um bom trabalho, o profissional deveria estar bem, com sua 

autoestima elevada. É impossível fazer um bom trabalho quando as expectativas 

pessoais não estão condizentes com o intelecto do indivíduo. Ou seja, não há como 

realizar um bom trabalho se o profissional está com algum problema pessoal. 

Para as autoras, este foi um dos maiores propulsores para as empresas 

viabilizarem, cada vez mais, oportunidades para que seus funcionários pudessem ter 

mais dinamicidade para elaborarem suas tarefas com mais primor, uma vez que a 

própria empresa lhes oferecia uma qualidade de vida significativa e humana. Dentre 

os aspectos oferecidos pelas firmas que favorecem o bem estar de seus 

funcionários pode-se destacar planos de saúde e dentário, horas de trabalho com 

remunerações apropriadas, dinâmicas e estratégias para o aprimoramento de suas 

atividades. Nas palavras das autoras: 
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Um melhor relacionamento entre as pessoas em um ambiente de 
trabalho é fundamental para o bom andamento da empresa e para 
que isso aconteça é preciso que seus integrantes estejam satisfeitos, 
felizes e muito bem humorados.  Para tanto é preciso que se tenha 
um profissional capacitado para desenvolver trabalhos que motivem, 
elevem a autoestima e tragam prazer as pessoas que trabalham na 
empresa, onde não cairão na rotina, para que sintam prazer em 
trabalhar naquele local e que o dia a dia possa ser tranquilo e 
harmonioso. (ALMEIDA; COSTA, 2012, p. 07). 
 
 

Para a elaboração de tal proposta de trabalho, nos dias atuais, a atuação de 

pedagogos em empresas vem sendo cada vez mais solicitada. A função deste 

profissional geralmente está relacionada ao exercício de atribuições aos assuntos de 

gestão de pessoal e recursos humanos, no âmbito de proporcionar uma melhor 

interação entre funcionários e diretoria, com o propósito de garantir melhor 

rendimento no trabalho realizado na empresa. Como ressalta Prado et al: 

 
As organizações atualmente visam novas competências dos 
funcionários, tendo em vista o mundo globalizado e suas exigências. 
A tarefa do pedagogo empresarial estará focada em analisar as 
necessidades e deficiências das organizações e assim desenvolver 
projetos voltados ao aprimoramento das mesmas visando 
trabalhadores críticos analíticos, ativos que resolvam seus problemas 
e trabalhem em equipe sendo flexíveis as necessidades e 
transformações atuais. (PRADO; SILVA; CARDOSO, 2013, p. 65). 
 
 

Conforme Pacheco (2011, p. 14) o setor de Recursos Humanos na empresa 

teve seu surgimento na década de 1930, com a criação do Ministério do trabalho, 

Indústria e Comércio. Durante o regime ditatorial do Estado Novo foram 

estabelecidas diversas legislações de ordem trabalhistas e sindicais, o que 

impulsionou às empresas a criarem um setor que controlasse e aplicassem tais leis 

trabalhistas. Surge, assim, o Departamento de Pessoal. 

Na década de 1960, com o golpe militar, muitas dessas leis foram perdidas e 

a oferta pela mão-de-obra aumentou, o que proporcionou às empresas “adotarem 

como mecanismo de gestão a rotatividade de funcionário entre outros artifícios” 

(PACHECO, 2011, p. 14). As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas pelas 

reivindicações dos aliados insatisfeitos pelo fim destas muitas conquistas através 

das leis. 

Surge, então, conforme Pacheco (2011, p. 14), o setor de RH com caráter de 

apaziguador, cujas finalidades eram elaborar planos, táticas e ações que 
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garantissem à manutenção e permanência da empresa no mercado e diminuísse as 

manifestações sindicais. Era um modelo de gestão que mascarava os propósitos 

das leis trabalhistas. 

Ainda na década de 1980, muitos dos trabalhadores dessas empresas eram 

semi ou total analfabetos, necessitando de capacitações para melhor desenvolverem 

seu trabalho na empresa, ocasionando o surgimento da Pedagogia Empresarial, 

pois, foi percebido no pedagogo uma capacitação para desenvolver projetos de 

qualidade e reeducação dos profissionais. 

A pedagogia empresarial surgiu no Brasil através da necessidade de melhor 

preparar a formação de pessoal, visando seu desempenho e profissionalização. 

Cabe ao pedagogo empresarial qualificar o profissional mais capacitado para cada 

área da empresa com o objetivo de articular o melhor desenvolvimento estratégico 

que viabilize a qualidade e produtividade dentro da empresa. 

De acordo com Ribeiro (2003, p. 10-11), a atuação do pedagogo no setor de 

RH, está diretamente ligada à humanização no contexto empresarial,  isto é, cabe a 

ele gerar mudanças de modo a valorizar e transformar os indivíduos por meio de 

dinâmicas que compreendam a relação entre eles e a sociedade, utilizando de 

perspectivas que aquilatem a dignidade humana e proporcionem melhorias na 

empresa. 

De acordo com Oliveira (2012, p. 04), a pedagogia empresarial é uma 

concepção bastante recente que visa a formação de pedagogos para atuarem na 

área de recursos humanos nas empresas, uma vez que esta é a área de maior 

desempenho nas organizações. Essa preocupação, contudo, passou a existir a partir 

da década de 1970, com a lei n.º 6.297/75, que oferecia incentivos de treinamento 

para a formação profissional, já que a escola formal não era suficiente para tal 

preparação. Esta formação profissional ocorria no próprio local de trabalho e 

capacitava os empregados à realização de suas funções. 

A partir desta ocasião que o pedagogo surge nas empresas, atuando na área 

de treinamento de pessoal, com a função de preparar o indivíduo para a realização 

de suas atividades na organização. Segundo a autora: 

 

Nessa nova realidade, entra a conexão que deve existir entre o 
pedagogo e a empresa, lembrando que o aprendizado é o saber 
assimilado, isto é, a construção do conhecimento por cada indivíduo 
e se estabelece quando a pessoa encontra um sentido para aprender 
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e do porquê aprender. O processo de aprendizagem nas empresas 
está cada vez mais presente em nossa sociedade chamada também 
de sociedade, ou era do conhecimento.  (OLIVEIRA, 2012, p. 05). 
 
 

A postura de um pedagogo empresarial não deve ser semelhante à do que 

trabalha em uma unidade escolar. Na empresa, o pedagogo deve agir de acordo 

com as normas políticas, técnicas e filosóficas que a organização adota. Na escola, 

o pedagogo está mais preocupado em adotar as concepções pedagógicas que 

visam o conteúdo a ser executado, o cumprimento dos Parâmetros Curriculares, a 

disciplina, entre outros aspectos conceituais que se encarregam da formação do 

indivíduo. Enquanto nas empresas, a concepção de pedagogia está direcionada à 

manutenção de ideias e ações que promovam mudanças no modo de agir dos 

trabalhadores. Nas palavras de Holtz, “(a) esse processo de mudança provocada no 

comportamento das pessoas em direção a um objetivo chamamos de aprendizagem 

e aprendizagem é a especialidade da Pedagogia” (HOLTZ, 1999, p.06).   

Conforme Prado et al (2013, p. 64), as empresas buscam cada vez mais 

profissionais capacitados para exercerem a função de treinamento de pessoal. 

Pessoas que estejam aptas para liderarem grupos, preparadas para as situações 

adversas, como as tecnologias, que estão em constantes evolução no mercado de 

trabalho. O pedagogo deve desenvolver tais competências e habilidades no 

indivíduo. “Portanto o pedagogo atua na área de desenvolvimento de recursos 

humanos, sendo responsável pela preparação e voltada para as necessidades da 

organização.” (PRADO; SILVA; CARDOSO, 2013, p. 66). 

Para Almeida e Costa (2012, p. 03), não basta apenas o pedagogo possuir 

uma formação em pedagogia para trabalhar em uma empresa. Este profissional 

deve ser crítico e observador, pois precisa estar atenuado aos acontecimentos 

dentro da empresa, buscando compreender seu desenvolvimento e percalços. 

Torres e Silva (2009) completa com o argumento sobre a importância do 

capital intelectual, isto é, a empresa interagir com o funcionário a fim de 

proporcionar-lhe, além de um bom lugar para trabalhar, um departamento que seja 

capaz de dar apoio e condições de aprimoramento de seu serviço, embasado num 

processo educativo, ministrado pelo pedagogo, um profissional que entende de 

diversas áreas como psicologia, filosofia, economia, possui habilidades de observar 

as demandas e necessidades do local de trabalho, colaborando com pesquisas e 

elaboração de projetos que visam dar assistência à empresa. 
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3.2 – O PAPEL DO PEDAGOGO DENTRO DAS EMPRESAS 

O pedagogo que atua na área de Recursos Humanos, de acordo com Silva et 

al (2014, p. 04) “está em contato direto com todos os níveis hierárquicos, 

promovendo ações de reciprocidade, de trocas mútuas, através de suas ações de 

humanização”. Pode-se dizer que o pedagogo no ramo empresarial é responsável 

pelas funções de trabalho em equipe, de gestão de grupos de trabalhos (condução 

de reuniões), de mediação de situações complexas ou de conflitos, entre outras. 

Quanto ao trabalho em equipe, Silva et al (2014, p. 05) relata a importância da 

atuação do pedagogo para conduzir os trabalhos em grupos de forma a definir de 

modo bem específico a esclarecer a função de cada colaborador, efetuando o 

entendimento dos mesmos sobre sua determinada tarefa. Assim, o pedagogo estará 

contribuindo para o fluxo harmonioso e cooperativo da organização. 

Dirigir um grupo de trabalho não é uma tarefa fácil. Para isso, o pedagogo 

precisa conciliar suas tomadas de decisão com as oportunidades de cada membro 

da equipe se pronunciar, deve proporcionar condições favoráveis a realização das 

atribuições de cada um. Nas palavras das autoras: 

 

Guiar reuniões não se restringe apenas a indicar o momento onde 
cada um deve falar ou verificar se a pauta está sendo seguida, 
significa mais do que isso, significa fazer a equipe se reconhecer 
enquanto membros ativos de uma equipe de trabalho. (SILVA; 
COSTA; MOTA, 2014, p. 05). 

 

Para complementar, ele ainda precisa ser cauteloso ao mediar situações 

conflituosas ou complexas, utilizando o bom senso e a reflexão para a análise e 

solução das mesmas. Estas atribuições do pedagogo refletem na postura e conduta 

dos demais funcionários da empresa, uma vez que, ao demonstrar sua atuação no 

trabalho em equipe, ele age com ética e prudência perante seus companheiros, sem 

enfatizar posições hierárquicas, mostrando a ação de um líder em equipe 

competente que não utiliza-se de privilégios nem tampouco de poderes aquisitivos 

para garantir seu reconhecimento profissional na empresa. 

Pacheco (2011) ainda acrescenta as funções de planejamento, treinamento e 

desenvolvimento profissional, recrutamento e seleção, dinâmicas e universidade 

corporativa. O planejar, no setor de RH, em uma empresa, está diretamente 
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relacionado às tomadas de decisões e aos projetos. Para a autora é impossível 

antecipar acontecimentos sem elaborar, antes, um planejamento das ações. Este 

precisa atender as necessidades dos funcionários, assim como conter informações 

necessárias para que o projeto a ser desenvolvido obtenha equilíbrio e harmonia 

entre a empresa e os funcionários, fixando o foco sempre no resultado. Nas palavras 

da autora: 

 
O mais prazeroso do planejamento é criarmos processos para 
aquisição de um determinado conhecimento e ao finalizá-lo veremos 
que o funcionário jamais terá uma visão de antes, adquirindo novos 
conhecimentos. E, com certeza, contribuirá para o seu 
desenvolvimento e, consequentemente, um avanço maior da 
empresa. (PACHECO, 2011, p. 23). 
 
 

Isto é, quando se planeja uma determinada ação ou projeto, o pedagogo deve 

analisar as condições que estão favoráveis e os contras, organizar o material a ser 

trabalhado, focar no objetivo principal que é o resultado, estimular os funcionários, 

não somente os envolvidos no projeto como também todos que compõem a 

empresa, calcular o tempo se, a longo, médio ou curto prazo. Dessa forma, ele terá 

maior eficiência na realização do mesmo, visto que o planejamento, segundo 

Pacheco (2011) é um auxílio para a previsão daquilo que se deseja realizar. 

Quanto ao treinamento e desenvolvimento profissional, a autora adverte para 

a importância de valorizar o profissional, pois com os recursos tecnológicos, muita 

mão-de-obra humana vem sendo substituída por máquinas e o ser humano que não 

atinge os objetivos da empresa acaba sendo trocado por outro candidato e, assim, 

aumentando a rotatividade de funcionários, o que não é nada viável para a empresa. 

Cabe ao pedagogo empresarial treinar e preparar o funcionário para que ele possa 

se adequar ao comportamento esperado da organização, visando uma mudança de 

hábitos e desenvolvimento da profissionalização dos mesmos. 

Este processo de desenvolvimento e treinamento do profissional é um pouco 

quanto educativo, deve-se investir neste processo, objetivando habilitar qualidades e 

recursos nos profissionais, capacitando-os para serem mais produtivos, 

oportunizando-os a desenvolverem sua criticidade e expandirem-se 

profissionalmente. 

O pedagogo empresarial, embora esteja suas funções mais direcionadas ao 

treinamento e desenvolvimento profissional, também está habilitado a recrutar e 
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selecionar o pessoal que irá trabalhar na empresa, visto que, esta é atribuição do 

setor de RH. Porém, é necessário “estabelecer uma relação de troca de benefícios, 

que será mais satisfatória se a pessoa escolhida apresentar os requisitos 

adequados”. (PACHECO, 2011, p. 26). Para isso, é necessário que a seleção e 

recrutamento sejam o mais eficaz possível, com o intuito de atrair pessoas com 

interesses e qualificações para a ocupação do determinado cargo. Deve-se buscar 

no candidato as características que mais se encaixe na vaga ofertada. Ao selecionar 

o profissional, o ideal é fazer dinâmicas de grupos para perceber como será sua 

interação. 

Essas dinâmicas, ainda baseando-se nas palavras de Pacheco (2011), 

precisa ter como objetivo principal, além da interação do grupo a observação das 

mudanças comportamentais, para tal, precisam ser bem planejadas e elaboradas, 

sendo destinadas ao propósito de cada necessidade, o pedagogo atua como 

facilitador e tem que estar preparado para trabalhar com diversos tipos de 

comportamentos, tendo “calma e tato para lida com o grupo e seus membros 

individualmente” (PACHECO, 2011, p. 31). 

Vale ressaltar a necessidade de preparar novas dinâmicas para cada 

situação, pois aproveitar uma já existente pode não ser o mais satisfatório, pois ela 

pode não se adequar à proposta esperada. Entretanto, independente do setor a que 

se destina à proporção da dimensão da dinâmica, a mesma deve conter elementos 

primordiais para que se almeje o sucesso esperado. Entre estes elementos pode-se 

destacar: objetivos, materiais ou recursos, ambiente, tempo, metodologia, números 

de participantes, avaliação e conclusão. 

No que diz respeito à universidade corporativa, exalta-se as competitividades 

do mercado de trabalho, que levam a empresa a investir cada vez mais na sua 

corporação, através da “criação, aprimoramento e estímulo a qualificações, 

competências, habilidades, atitudes e desempenho individuais e de grupos”. 

(PACHECO, 2011, p. 33). 

O foco principal das unidades corporativas deve ser na competência e 

desenvolvimento de qualidades de liderança e organizacionais, visando agregar 

valores que reconheçam a importância do capital intelectual dos membros da 

empresa. Quanto ao papel do pedagogo, a autora descreve: 
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Hoje vemos que o pedagogo é o responsável pela elaboração de 
projetos de implantação de universidades corporativas, avaliando a 
viabilidade de cursos e programas educacionais, contatando 
profissionais e confeccionando material didático. Além disso, os 
pedagogos são os responsáveis por treinamentos de comportamento 
para as lideranças. Eles são os mais indicados para transmitir aos 
líderes a maneira correta de como lidar com subordinados e como 
ensiná-los a realizar tarefas. (PACHECO, 2011, p. 36). 
 

 
Neste cenário, o pedagogo é responsável por avaliar os profissionais, 

programas e cursos de faculdades aos estabelecer parcerias. É ele quem vai 

escolher as melhores ações para atender às necessidades da empresa, fazer 

adaptações ao currículo dos cursos que serão realizados dentro da empresa, além 

de orientar os empregados. 
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CONCLUSÃO 
 

Pela trajetória da pedagogia, desde a Grécia Antiga (com a função de 

paidagogos que seria, a princípio, um cuidador de crianças, responsável por 

acompanha-la e ensiná-la), pudemos perceber que houve a necessidade de 

especialização da figura deste profissional que, passaria, mais tarde, a ser o 

pedagogo. A pedagogia chega, muitos anos após, ao Brasil, com a vinda dos 

portugueses que, com o auxílio da catequização dos índios realizada pelos jesuítas 

no modelo educacional ratio studiorum, introduz no país um modelo educacional 

baseado nas demandas europeias. 

No Brasil, o curso de Pedagogia recém-criado não possuía uma base 

específica que exemplificasse de forma mais notória a formação do pedagogo. Para 

tanto, foram necessários muitos debates e criação de leis capazes de melhor 

distinguirem as tarefas em que o pedagogo se habilitaria. Por conta do déficit na 

formação do curso de pedagogia, há uma grande confusão das atribuições do 

pedagogo, que é por vezes confundido como professor ou orientador pedagógico. 

Entende-se que essas funções podem sim ser realizadas pelo pedagogo, entretanto, 

este é um profissional capacitado para atuar em diversas áreas educacionais, sejam 

espaços escolares ou não. 

Concluímos, portanto, que o pedagogo é um profissional que pode trabalhar 

em empresas. Defendemos a importância de sua atuação na área de Recursos 

Humanos, no setor de Gestão de Pessoas, sendo ele o mediador entre os demais 

profissionais e a direção. Portanto, vimos o pedagogo como o responsável por 

introduzir no espaço empresarial metodologias capazes de motivar e auxiliar a 

empresa na valorização do capital humano, buscando estratégias que harmonizem e 

preparem os empregados para atuarem com mais autonomia e determinação, 

auxiliando assim, na realização do trabalho em comum por parte de todos que 

atuam na empresa. 
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