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RESUMO

Este trabalho discorre sobre a atuação do pedagogo em espaços não formais, 
especificamente nas empresas. Traz considerações sobre Pedagogia Empresarial, 
como ocorreu a inserção do pedagogo na empresa, bem como quais atividades 
poderão ser desenvolvidas por eles dentro delas. Tem como objetivo mostrar que o 
pedagogo, com seus saberes educacionais, pode atuar em diversos ambientes, 
inclusive no empresarial. Trata-se de uma pesquisa prodominantemente 
bibliográfica, mas incorpora dados coletados junto a empresas que possuem e não 
possuem pedagogos no seu quadro funcional, no sentido de cojetar as 
possibilidades de atuação e o cotidiano das mesmas. Os resultados nos mostram 
que é relevante o trabalho desenvolvido por pedagogos dentro da empresa, porém 
encontramos dificuldades na formação para esta área, já que no Curso de 
Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina predomina a formação docente, 
inviabilisando o possível despertar de interesse, pelos alunos, a esta área.

Palavras-chave: Pedagogia. Educação. Educação não formal. Pedagogia 
empresarial.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo discutir a atuação do pedagogo em 

ambientes não formais de ensino, mais especificamente nas empresas, pretendendo 

refletir sobre as possibilidades de atuação neste espaço.

Vemos que o trabalho pedagógico não se restringe à docência. O pedagogo 

poderá atuar em diversas áreas. Segundo autores apresentados neste trabalho, 

podemos ressaltar que onde houver processo de ensino e aprendizagem, ali se 

torna necessária a presença do pedagogo.

A sociedade brasileira tem passado por processos de desenvolvimento em 

várias áreas, especialmente introduzindo inovações tecnológicas a processos e 

produtos. Com isso, o mercado de trabalho passou a exigir mais capacitação e 

habilidades dos seus funcionários, aumentando a busca por profissionais 

qualificados que possam atender e alcançar os objetivos que as empresas propõem. 

O foco atual na formação dos trabalhadores é sua qualidade intelectual.

Pretendemos mostrar, portanto, que o pedagogo pode atuar em diferentes 

áreas em que ocorre o processo educativo, sendo este objeto de estudo do 

pedagogo. Para que isso ocorra, é necessário que os cursos de pedagogia se 

preocupem e possibilitem a formação para atuação nas diversas áreas, inclusive, 

nas empresas.

Este trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica que conta com a 

incorporação de dados coletados junto a empresas que possuem e não possuem 

pedagogos no seu quadro funcional, disposto da seguinte maneira:

O primeiro capítulo apresenta a educação não formal estabelecendo relações 

com a Pedagogia Empresarial, mostrando que não é somente nos espaços 

escolares (ambientes formais) que a atuação do pedagogo poderá ocorrer, mas 

também em outros espaços, como nas empresas. Também destacará a expansão 

da Pedagogia Empresarial na sociedade brasileira, devido as transformações nas 

organizações e a necessidade de adequação aos novos padrões de qualidade 

exigidos para que as empresas se insiram na sociedade industrializada e 

globalizada. Neste capítulo também apresentaremos as possibilidades de atuação 

do pedagogo na empresa.

O segundo capítulo traz considerações sobre a relação entre a teoria e a 

prática da atuação do pedagogo dentro da empresa. Trará dados coletados de duas 
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empresas, por meio de questionário, sendo uma privada, que não possui pedagogos 

no quadro de funcionários; e uma pública, com pedagogos atuando. Diante das 

respostas procuramos refletir sobre a relação entre os pressupostos teóricos do 

capítulo anterior quanto às potencialidades da Pedagogia Empresarial e a atuação 

concreta do pedagogo na empresa.

O terceiro capítulo discute brevemente a formação inicial no Curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. Sabemos que a formação

concedida pela graduação em Pedagogia abre diversos campos de atuação, porém 

não há fundamentos teóricos necessários para ambientes não formais, como por 

exemplo, para as empresas, uma vez que o atual currículo enfatiza a formação para 

a docência e gestão em espaços formais.

Este trabalho se restringe a tratar da atuação do pedagogo nas empresas, 

trazendo as possíveis contribuições deste profissional para as corporações. Não 

entramos, deliberadamente, nas questões da lucratividade e produtividade 

vinculadas à exploração do trabalhador. Pretendemos, ao contrário, contribuir para 

novas pesquisas sobre as possibilidades de atuação do pedagogo e correspondente 

formação inicial.
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1 – PEDAGOGIA EMPRESARIAL: QUADRO ATUAL E POTENCIALIDADES

A Pedagogia Empresarial é um campo de atuação do pedagogo, pertencente 

ao espaço não formal. A educação não formal é definida como um ato educativo 

sistematizado e organizado, que acontece fora dos ambientes formais (instituições

educacionais). O pedagogo é, frequentemente, titulado como docente, todavia, 

devemos nos lembrar de que a educação vai além dos muros da escola. Segundo 

Libâneo e Pimenta:

Todo educador sabe, hoje, que as práticas educativas ocorrem em 
muitos lugares, em muitas instâncias formais, não-formais, informais. 
Elas acontecem nas famílias, nos locais de trabalho, na cidade e na 
rua, nos meios de comunicação e, também, nas escolas. Não é 
possível mais afirmar que o trabalho pedagógico se reduz ao 
trabalho docente nas escolas. A ação pedagógica não se resume a 
ações docentes, de modo que, se todo trabalho docente é trabalho 
pedagógico, nem todo trabalho pedagógico é trabalho docente 
(LIBÂNEO & PIMENTA, 1999, p. 252).

Diante disto, podemos confirmar que a Pedagogia e os pedagogos podem ser 

inseridos em diversos espaços onde ocorre aprendizagem. Conforme Holtz (2006, p. 

13) o pedagogo é especialista em aprendizagem e especialista em Educação, e por 

isso considera que o pedagogo e a Pedagogia Empresarial fazem o casamento 

perfeito.

Tanto a Empresa como a Pedagogia agem em direção a realização 
de ideais e objetivos definidos, no trabalho de provocar 
mudanças no comportamento das pessoas. Esse processo de 
mudança provocada no comportamento das pessoas em direção a 
um objetivo, chama-se aprendizagem. E aprendizagem é a 
especialidade da Pedagogia e do Pedagogo (HOLTZ, p. 6-7, grifos 
da autora). 

Trataremos a seguir da definição da educação não formal. Para Gohn (2006, 

p. 28), quando falamos em educação não formal automaticamente vem a 

comparação com a educação formal, sendo aquela também chamada por diferentes 

autores como informal, tornando-se necessário demarcar as diferenças destes 

conceitos.

A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com 
conteúdos previamente demarcados; a informal como aquela que os 
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indivíduos aprendem durante seu processo de socialização – na 
família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores e culturas 
próprias, de pertencimento e sentimentos herdados; e a educação 
não-formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os 
processos de compartilhamento de experiências, principalmente 
em espaços e ações coletivos cotidianas (GOHN, 2006, p. 28, 
grifos nossos).

A Pedagogia Empresarial pertence a este campo não formal, pelo fato de que 

o pedagogo atuará em um espaço no qual haverá uma ação coletiva cotidiana além 

do compartilhamento de experiências. O pedagogo na empresa atua diretamente 

com as pessoas, tanto com os funcionários quanto com os líderes, integrando a 

estes indivíduos motivação, descoberta de vocação, potencializando as 

aprendizagens dos conteúdos que o sujeito tem facilidade de aprender e ajudando a

transpassar este conhecimento, gerando assim melhorias e crescimento tanto para a 

empresa quanto para o próprio indivíduo. Tanto o pedagogo quanto a empresa 

agem visando a mudança de comportamento das pessoas: ambos procuram ensinar 

de forma a que se alcance o objetivo definido o mais rapidamente possível. É fato 

que somos sujeitos da Educação em qualquer lugar que estivermos.

Ninguém escapa da educação. 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 aprender-e-ensinar 
(BRANDÃO, 2007, p. 09).

Diante de relações humanas nas quais estão envolvidos atos de aprender e 

ensinar, as empresas requerem profissionais que entendam bem o processo de 

ensino e aprendizagem, pois hoje há uma demanda cada vez maior por profissionais

mais capacitados, que se destaquem em conhecimento, domínio das tecnologias, 

que se disponham a crescer “com” a empresa em que trabalham.

O que caracteriza a presença do pedagogo nesses contextos é a 
conscientização de que, com a globalização e o mercado 
competitivo, os sujeitos precisam estar em aprendizado contínuo. No 
momento, o mercado de trabalho não está preocupado apenas com 
a capacitação física do trabalhador, mas com sua capacidade 
intelectual (FIREMAN, 2006, p. 70).
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O ambiente escolar não é o único em que pode ocorrer “Educação”. Destaco 

aqui que, nas empresas, também ocorrem relações de “ensino e aprendizagem”. De 

acordo com Brandão:

Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a 
escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o 
melhor; o ensino escolar não é a única prática e o professor 
profissional não é seu único praticante (BRANDÃO, 2007, p. 9).

Podemos afirmar, portanto, que onde houver um processo de ensino-

aprendizagem e planejamento ali se torna importante a presença do pedagogo. 

Sabemos que em qualquer área ou setor que se faça necessário o 
planejamento e gestão do processo de ensino-aprendizagem,
certamente a atuação do pedagogo é fundamental. Para tanto, é 
importante que sua formação lhe dê suporte (FIREMAN, 2006, p.11).

A Pedagogia Empresarial vem sendo apresentada como uma novidade e 

como inovação nas organizações empresariais, principalmente no contexto 

brasileiro, onde se tem aberto muitas possibilidades para os pedagogos. Mas, em se 

tratando de uma área de atuação incipiente, muito ainda há de ser pesquisado e 

aprendido para que esta proposta de atuação se estenda e se torne clara ao 

pedagogo interessado nesta área ainda no período de formação inicial. Logo, será 

preciso formar adequadamente os estudantes, ajudando-os a entender melhor de 

que forma poderão atuar nas empresas.

A partir do século XIII, até meados do século XX, a ciência entrou em um 

grande processo de evolução. Novas tecnologias foram desencadeadas com o 

intuito de produzir mercadorias, levando a um processo acelerado de 

industrialização. Produtores da área rural saíram do campo para irem até as cidades 

em busca de melhores condições de vida e trabalho. O surgimento das fábricas, a 

produção em série e o trabalho assalariado são as principais características dessa

transformação, que alterou a economia e as relações sociais. Porém, as condições 

de vida desses trabalhadores não mudaram, o salário era baixo e o ritmo de trabalho 

aumentou, pois com o uso das máquinas homens, mulheres e crianças deveriam 

produzir mais em menor tempo. Além da revolução industrial e do advento da 

tecnologia, temos também a globalização, caracterizada pela integração econômica 

e tecnológica entre os países, sendo considerada por alguns autores, como um 
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movimento de transformação social e da produção, com possibilidade de levar à

melhoria na qualidade de vida dos sujeitos por meio do domínio cada vez maior das 

suas potencialidades naturais. O papel da educação neste período foi contribuir para 

a aceleração do desenvolvimento econômico e do progresso social.

Mas o que esta Revolução Industrial e a Globalização têm a ver como a 

Pedagogia Empresarial? Conforme Libâneo (2005, p. 17) o indivíduo deve ser 

educado de forma que possa ser preparado para sobreviver nesta sociedade, e, 

para isso, precisa da ciência, da cultura, da arte; precisa saber coisas, saber resolver 

dilemas, ter autonomia e responsabilidade, saber dos seus direitos e deveres, 

construir sua dignidade, ter uma auto-imagem positiva, desenvolver capacidades 

cognitivas para se apropriar criticamente dos benefícios da ciência e da tecnologia 

em favor do seu trabalho, da sua vida cotidiana, do seu crescimento pessoal.

Para Nichetti e Gonçalves (2006, p. 915), no século XX, diante do progresso 

industrial, viu-se a necessidade de racionalização do trabalho, ou seja, de se pensar 

formas de administração para aumentar a eficiência no trabalho. Dois dos 

fundadores deste processo de racionalização do trabalho foram Winslow F. Taylor e 

Henri Fayol que, juntos criaram a Escola de Administração Cientifica.  

Conforme as autoras, Taylor tinha a preocupação em aumentar cada vez 

mais a eficiência do trabalho, ou seja, fazer com que os trabalhadores produzissem 

cada vez mais em menor tempo, pensando também nas condições de trabalho para 

que não se sentissem fatigados e/ou diminuíssem o rendimento. Nesta época, a 

organização do trabalho na indústria previa uma divisão rígida: a concepção e 

planejamento (trabalho intelectual) cabiam aos proprietários/administradores e a 

execução das tarefas (trabalho manual) aos operários. Mais tarde, as ideias de 

Henry Ford, relativas à seriação e fragmentação do trabalho, complementariam a 

ideia de Taylor e Fayol, dando nova direção à organização da produção capitalista.

Vale ressaltar que se faz necessário pensar na qualidade das condições de 

trabalho para alcançar melhores resultados pelos serviços prestados e que o 

trabalho deve ser racionalizado, planejado por alguém. É preciso que haja 

preocupação maior com os funcionários e não somente com a produtividade que os 

mesmos trarão com a melhoria de suas condições de trabalho. A produtividade será 

uma consequência que o trabalhador trará, se motivado. 
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Nos dias de hoje, século XXI, o modelo Taylor/Fayol/Ford continua 
sólido. Porém as empresas estão buscando conciliar administração e 
relações humanas para uma maior integração entre funcionários e 
empresários, pois se entende que neste relacionamento profissional 
um precisa do outro (NICHETTI E GONÇALVES, 2006, p. 916 e 
917).

É necessário pensar na construção de um bom ambiente de trabalho, 

motivação, benefícios, bom relacionamento interno, para que a empresa se torne um 

local agradável para trabalhar, levando o funcionário a desenvolver-se dentro dela e 

ser o funcionário que a mesma procura e deseja manter. 

Nesta direção vemos o pedagogo diante de uma nova realidade e com 

perspectiva de atuar na Pedagogia Empresarial que “tem seu surgimento vinculado à 

ideia da necessidade de formação e/ou preparação dos Recursos Humanos nas 

empresas” (RIBEIRO, 2010, p. 9). Mas, nem sempre as empresas dão valor ao 

desenvolvimento dos recursos humanos como fator relevante para o êxito 

empresarial. 

É necessário trabalhar nas empresas as relações humanas e buscar 
dentro das pessoas o que elas têm de melhor e ensiná-las a colocar 
este melhor a serviço delas próprias e da empresa na qual elas 
trabalham (NICHETTI E GONÇALVES, 2006, p. 6).

Segundo as autoras “a educação é capaz de transformar, modificar e elevar o 

ser humano na sua totalidade” (p. 6). Logo, cabe ao pedagogo inserido nesses 

espaços conduzir os trabalhadores rumo a essa elevação.

A pedagogia empresarial se ocupa basicamente com conhecimentos, 
competências, as habilidades e as atitudes diagnosticadas como 
indispensáveis/necessárias à melhoria da produtividade (RIBEIRO 
apud NICHETTI E GONÇALVES, 2006, p. 6).

No Brasil, a Pedagogia Empresarial se expandiu em decorrência de 

deficiências formativas de pessoas nas empresas brasileiras, como por exemplo, o 

baixo nível de escolaridade dos operários das fábricas na década de 1980 (mais da 

metade deles não haviam concluído as séries iniciais da educação básica e, com 

isso, as empresas se sentiam em desvantagem com a concorrência internacional). 

Assim sendo, novos padrões de qualidade exigidos dos recursos humanos eram 

necessários para que as empresas se inserissem na sociedade industrializada e 
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globalizada. Com o impacto destas transformações nas organizações, Lopes (apud 

RIBEIRO, 2010, p. 10), destaca algumas competências necessárias aos 

trabalhadores modernos: o espirito de liderança, a orientação para o cliente, a 

orientação para resultados, a comunicação clara e objetiva, a flexibilidade e a 

adaptabilidade, a criatividade, a pro-atividade e a aprendizagem contínua. O 

movimento de reestruturação da produção fez com que as instituições de ensino, 

empresas, pesquisadores voltassem suas atenções ao desenvolvimento de pessoas 

no interior das empresas.

A Pedagogia Empresarial existe, portanto, para dar suporte tanto em 
relação à estruturação das mudanças quanto em relação à 
ampliação e à aquisição de conhecimento no espaço organizacional 
(RIBEIRO, 2010, p. 11).

A Pedagogia, de forma sucinta, é a ciência que estuda a educação, e a 

educação é fundamental para o individuo se desenvolver na sociedade. Sabemos 

que a sociedade brasileira, querendo ou não, se baseia no modelo capitalista de 

produção e investe na qualificação de mão de obra visando ajustar-se à 

competitividade do mercado internacional. Para tanto, uma empresa que quer se 

destacar e concorrer em condições favoráveis deve ter mão de obra qualificada. 

Neste sentido, a Pedagogia Empresarial existe para dar suporte tanto à estruturação 

das mudanças quanto à ampliação e à aquisição de conhecimentos no espaço 

organizacional (RIBEIRO, 2010, p. 11). A Educação é importante para o 

desenvolvimento do individuo nesta sociedade e o pedagogo é chamado a 

contribuir.
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1.1 A Atuação do Pedagogo na Empresa

A Pedagogia Empresarial, segundo Ribeiro (2010, p. 9), tem seu surgimento 

vinculado à ideia da necessidade de formação e/ou preparação dos Recursos 

Humanos nas empresas, com o propósito de melhorar o desempenho dos 

funcionários e sua formação profissional. Tem como objetivo dar suporte em relação 

à estruturação da unidade, com o intuito de ampliar os conhecimentos que as 

pessoas precisam possuir no espaço organizacional, trazendo crescimento 

profissional e pessoal, para melhor qualidade de vida no emprego e fora dele.

Lopes (apud RIBEIRO, 2010, p. 11) diz que o pedagogo empresarial 

“promove a reconstrução de conceitos básicos, como a criatividade, espírito de 

equipe e autonomia emocional e cognitiva”. De acordo com Almeida (apud RIBEIRO, 

2010, p. 11 e 12) o foco da Pedagogia Empresarial é “qualificar pedagogos e 

administradores para atuarem no âmbito empresarial, visando aos processos de 

planejamento, capacitação, treinamento, atualização e desenvolvimento do corpo 

funcional da empresa”. Nestas falas, podemos encontrar exemplos de atuação do 

pedagogo no trabalho com os funcionários das empresas, mas o campo de atuação 

está em aberto, muito poderá fazer o pedagogo dentro de uma empresa, e em face 

desta gama de possibilidades, ele necessitará de um processo de formação inicial 

mais efetivo, voltado para esta área.

O pedagogo empresarial passa a ganhar espaço nas empresas, por exemplo, 

para atuar na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Segundo Bosa e 

Ribas (2008, p. 7), o papel do pedagogo empresarial é:

[...] implantar programas de qualificação profissional, produzir e 
divulgar conhecimentos, estruturar o setor de treinamento, levantar 
as necessidades de formação continuada, identificar as deficiências 
no âmbito organizacional e desenvolver programas adequados para 
o desenvolvimento de pessoas.

E, para isto, segundo as autoras, é necessário que o pedagogo atuante esteja 

ciente da filosofia e da política de recursos humanos da empresa, para que atue de 

forma conjunta com a organização, agindo em direção aos objetivos da empresa.

Holtz (2006, p. 6) auxilia a entendermos a relação da Pedagogia com a 

empresa: 
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Uma empresa sempre é a associação de pessoas, para explorar uma 
atividade com objetivo definido, liderada pelo Empresário, pessoa 
empreendedora, que dirige e lidera a atividade com o fim de atingir 
ideais e objetivos também definidos. A Pedagogia é a ciência que 
estuda e aplica doutrinas e princípios visando um programa de ação 
em relação à formação, aperfeiçoamento e estímulo de todas as 
faculdades da personalidade das pessoas, de acordo com ideais e 
objetivos definidos. A Pedagogia também faz o estudo dos ideais e 
dos meios mais eficazes para realizá-los, de acordo com uma 
determinada concepção de vida (HOLTZ, 2006, p. 6, grifos da 
autora).

A mesma autora, em 1976, criou uma empresa de Treinamento e Consultoria 

empresariais e, cada vez mais, em seu trabalho, tem detectado a necessidade de 

trabalhos pedagógicos nas empresas. De acordo com as atividades desenvolvidas, 

nota a admiração dos empresários em relação aos resultados alcançados. Na ação 

educativa que o pedagogo desenvolve em empresas, é ideal que procure se guiar 

pelas seguintes questões:

1. Qual a verdadeira linha de conduta a seguir como base, para 
todas as situações, em todas as circunstâncias da vida? 2. Qual a 
melhor maneira de empregar todas as nossas faculdades, para o 
nosso bem e também para o bem dos outros? 3. Como dirigir a 
nossa inteligência, a nossa capacidade de vencer dificuldades? 4. 
Como tratar o nosso corpo e preservar a nossa vitalidade? 5. Com 
qual objetivo cada um deve educar sua família? 6. Como dar direção 
social adequada aos negócios? 7. Porque e como cada pessoa deve 
cumprir seus deveres de cidadão? 8. Como agir diante das situações 
estressantes, naturais da vida? 9. Como, de que maneira, as 
pessoas devem utilizar-se de todas as fontes de felicidade que o 
Criador concede ao ser humano? 10. Como conduzir as pessoas a 
viverem uma vida realizadora? Onde quer que o PEDAGOGO 
trabalhe, essas são as suas tarefas, o foco do seu trabalho (HOLTZ, 
2006, p. 13-14, grifos da autora).

Quando temos esta responsabilidade educacional é importante 

considerarmos todos os aspectos da vida das pessoas com quem trabalhamos. Por 

isso, o pedagogo empresarial deve conhecer cada funcionário, o objetivo de cada 

um na empresa e sua perspectiva de vida. Segundo Almeida (apud BOSA E RIBAS, 

2008, p. 7)

O papel do Pedagogo Empresarial é apoiar o gestor do 
desenvolvimento e aplicação das melhores práticas relativas ao 
desenvolvimento da aprendizagem para os funcionários, 
principalmente no que se refere aos investimentos para 
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treinamentos, dinâmicas e avaliações que façam diferença na 
produtividade pessoal e na qualidade de vida no ambiente 
corporativo. 

Desta forma, é necessário também que os funcionários estejam abertos a 

mudanças e dispostos a mudarem com a empresa, sem sair do foco, ou seja, sem 

abandonarem os objetivos da empresa, suas políticas de qualidade e suas metas. O 

pedagogo deve ajudar os funcionários a saberem a perspectiva desejada e quais 

serão os benefícios alcançados para a empresa e consequentemente para si

mesmos.

Segundo Ribeiro (2010, p. 31), parte integrante do desenvolvimento da 

empresa é o “aprender”. Destarte, é requisito principal do quadro de recursos 

humanos, na atualidade, a elevação do potencial de aprendizagem, destacando-se

aqui mais uma tarefa do pedagogo empresarial: ser responsável pela formação e 

aperfeiçoamento profissional. 

Este aperfeiçoamento se dá a partir da postura que o pedagogo assume 

dentro na empresa, ou seja, a partir do que ele transmite aos funcionários. Um perfil 

adequado ao pedagogo empresarial nas organizações, seguindo as contribuições de 

Perrenoud (2000; 2002, apud Ribeiro, 2010, p. 34) é o trabalho em equipe. “O 

trabalho em equipe é uma marca das organizações contemporâneas. (...) trabalhar 

em equipe pressupõe entender que a cooperação é um valor profissional”. Em 

segundo lugar, o pedagogo precisa saber conduzir grupos de trabalho, reuniões, 

para que haja organização nas discussões. E, por fim, deve saber enfrentar e 

analisar em conjunto situações complexas, práticas e problemas profissionais, ou 

seja, diante das insatisfações no emprego, deve saber agir de forma que a equipe 

não perca o vigor, e que os conflitos existentes se resolvam.

O pedagogo saberá discernir melhor as necessidades de 
treinamento/formação, planejamento de cada atividade com clareza, 
identificando o que, de fato, constitui-se em prioridade (RIBEIRO, 
2010, p. 38).

É importante lembrar que essa função, dentro das empresas, no setor de 

Recursos Humanos (RH) por muito tempo foi ocupada pelos psicólogos. Não quer 

dizer também que o pedagogo vai substituí-lo, ao contrário, este veio para somar, 

constituindo uma parceria entre as duas profissões, ou seja, a atuação do pedagogo 
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empresarial relaciona-se com a atuação do psicólogo. Este auxilia a resolver 

problemas e conflitos na empresa, enquanto o pedagogo trabalha com a didática, 

podendo articular saberes e métodos em prol do desenvolvimento do funcionário e 

da empresa.

O Pedagogo Empresarial tem o domínio de conhecimentos, técnicas 
e práticas que, somadas à experiência dos profissionais de outras 
áreas, constituem instrumentos importantes para a atuação na 
gestão de pessoas (ALMEIDA, apud BOSA E RIBAS, 2008, p. 7).

É importante que os pedagogos percam o medo de mudanças. Conforme 

Bosa e Ribas (2008, p. 6) estes profissionais tornam-se indispensáveis nas 

empresas, órgãos públicos, instituições educativas e escolares, pois são 

especializados em educação, gestão de pessoas, organização, planejamento, 

avaliação, seleção, recrutamento, treinamento e desenvolvimentos de pessoas.  

Na formação para a aquisição do conhecimento profissional 
pedagógico básico, deve haver lugar para a mudança, e não temos 
de temer a utopia. Muitas coisas que hoje são realidade pareciam 
utópicas há apenas alguns anos. A formação do professor de 
qualquer etapa educativa não pode permitir que as tradições e 
costumes, que se perpetuaram com o passar do tempo, impeçam 
que se desenvolva e se ponha em prática uma consciência crítica 
nem que dificultem a geração de novas alternativas que tornem 
possível uma melhoria da profissão (IMBERNÓN, apud BOSA E 
RIBAS, 2008, p. 5).

Tendo tratado até aqui sobre algumas indicações dos objetivos e validade da 

presença do pedagogo nas empresas, passaremos à descrição e análise dos dados 

coletados no trabalho de campo cotejando-os com os preceitos que podem subsidiar 

a atuação dos pedagogos nas empresas.
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2 O PEDAGOGO NAS EMPRESAS: O DITO E O FEITO.  A PRÁTICA NA 
ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NAS EMPRESAS

Depois de abordar as características gerais da Pedagogia Empresarial e as 

atribuições esperadas do pedagogo nas empresas, passaremos a refletir sobre a 

relação existente entre as expectativas de atuação e a prática deste profissional. 

Tomaremos como pano de fundo para esta reflexão os dados de campo coletados 

junto a um profissional que atua na área de recursos humanos em uma empresa 

onde há atuação de pedagogos, e outro que gerencia uma empresa onde não existe 

a presença do pedagogo.

Toda ação educativa, para que tenha bom resultado, precisa ser 

fundamentada, levando em consideração as pesquisas da área, buscando suporte 

teórico para a prática. No entanto, muitas de nossas ações são baseadas somente 

na experiência que adquirimos no cotidiano, sem nos preocuparmos com as 

produções acadêmicas pertinentes que poderiam nos ajudar a melhorar nosso 

trabalho. Perguntamo-nos, então, se as expectativas e demandas pelo pedagogo 

atuando na empresa têm sido confirmadas na prática ou se seriam apenas 

especulações. 

Em nossa formação inicial como pedagogo, é comum que busquemos em 

sala de aula e fora dela, referenciais trabalhados pelos professores para nos orientar 

em direção a práticas significativas. Mas será que esta relação é possível? Ou a 

prática por si só não evidencia a presença de elementos teóricos? Nota-se que, 

pelos depoimentos de experiências dos alunos em sala de aula, alguns referenciais

teóricos criam um tipo de idealismo que não cabe à realidade, e é neste ponto que a 

teoria pode se afastar.

Queremos investigar neste capítulo se o referencial teórico referente aos 

conceitos transmitidos sobre as contribuições e atribuições do pedagogo na 

empresa, de fato orienta a prática dos pedagogos. A formação inicial do pedagogo 

pode ser utilizada de forma significativa na empresa? 

Vale relembrar, portanto, as contribuições dos especialistas na área da 

Pedagogia Empresarial e da Educação no que diz respeito sobre o que é Pedagogia 

Empresarial e qual a atuação do pedagogo na empresa.

Lindquist e Urt (2004) em breve resumo apresentado para um evento em 

2004 – sobre pesquisa em empresas onde atuam pedagogos – relata que a primeira 
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aproximação do pedagogo da área empresarial foi no final da década de 1960, início 

de 1970, quando as escolas não estavam preparadas para oferecer a capacitação 

que os empregados precisavam para atuar no mercado de trabalho, pois grande foi 

o crescimento da indústria e da tecnologia neste período. Com isso, nas empresas, 

os pedagogos atuavam quase que exclusivamente na área de treinamento. A ele 

cabia o levantamento das necessidades; ele planejava, ministrava os treinamentos, 

avaliava e, ainda, conduzia processos de escolarização que ocorriam no interior da 

organização. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas que a autora realizou 

em empresas com pedagogas.

Conforme as autoras, a atuação do pedagogo deveria viabilizar programas de 

ensino regular que proporcionassem a escolaridade básica aos funcionários que não 

a tinham, além de ministrar cursos de relações humanas, motivação, liderança, etc. 

Os cursos de relações humanas eram feitos em parceria com psicólogos, fato que 

nos remete ao que Almeida (apud BOSA E RIBAS, 2008, p. 7) diz: “o Pedagogo 

possui conhecimentos que, somados com profissionais de outras áreas, constitui 

instrumentos importantes para a gestão de pessoas”. 

Com o passar do tempo e mudanças no mercado de trabalho, foi-se 

enfraquecendo o papel do pedagogo na empresa, sendo assim reduzida a sua 

presença nas organizações, porém não totalmente descartada.

É visível que a maior parte dos pedagogos possui compromisso com as 

escolas, na luta pela escola pública de qualidade, mas é importante lembrar que a 

escola não é o único lugar em que o pedagogo poderá atuar, e não devemos deixar 

de pensar nas demais possibilidades. 

Neste sentido, retomamos as perguntas: o que os estudiosos propõem para a 

pedagogia empresarial, de fato, acontece nas empresas? A presença do pedagogo 

é importante, necessária dentro da empresa?

Para responder a estas perguntas foram investigadas duas empresas, uma de 

caráter público e outra de caráter privado. A empresa pública possui uma pedagoga 

atuando e doravante será nomeada como empresa “A”. A empresa privada, na qual 

não há presença de pedagogo, será chamada de empresa “B”.

Ao direcionar as perguntas aos profissionais das empresas pudemos 

constatar em primeiro momento que ambas possuem atividades de ensino 

direcionadas ao quadro funcional. Identificamos nas duas empresas ações no 

sentido de treinar os funcionários.
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Após observar esta semelhança procuramos buscar as pessoas responsáveis 

por estes treinamentos. A profissional responsável pelo departamento de recursos 

humanos da empresa “A” – a qual possui o Departamento de Treinamento de 

Recursos Humanos (DTRH) – informou que a corporação é composta por 

profissionais de especialidades diversas, como: engenheiros, técnicos, 

administradores e pedagogos. Estes coordenam os cursos e treinamentos 

oferecidos em todos os polos da empresa. Os cursos são ministrados por instrutores 

colaboradores especialistas no assunto a ser abordado. Como a empresa se 

estende por todo território paranaense, o departamento conta com a colaboração de 

facilitadores em todas as filiais regionais. A equipe pedagógica, composta pelos 

pedagogos da empresa, auxilia no processo de formatação dos cursos, planos de 

aula, acompanhamento e monitoramento da qualidade dos treinamentos.  

Na empresa “B”, representada pelo gerente, averiguamos que os 

treinamentos são ministrados por uma profissional com a função de treinadora. Sua 

formação é em Psicologia e trabalha junto ao RH. No caso das filiais em outros 

locais do Brasil, o treinamento fica sob a responsabilidade dos gerentes regionais. 

A próxima questão teve como fim reconhecer se os profissionais conhecem 

ou já ouviram falar de empresas que possuem pedagogo em seu quadro funcional.   

A profissional da empresa “A” conhece outras empresas em que trabalham 

pedagogos. O da empresa “B” não possui este conhecimento. 

Diante disso, perguntamos aos profissionais das duas empresas se eles 

conhecem as atividades que o pedagogo pode desenvolver na empresa. Como na 

empresa “A” há pedagogos atuando, a responsável do RH conhece as atividades 

que o Pedagogo pode desenvolver na empresa. A empresa “B”, por não ter o 

conhecimento sobre a pedagogia empresarial, não conhece as atividades que um 

pedagogo poderia desenvolver.

Vale ressaltar, portanto, as atividades que os pedagogos desenvolvem 

segundo questionário respondido pela profissional da empresa “A”:

“As atividades de um pedagogo em uma empresa envolvem 
pesquisa, coordenação e monitoração das atividades de treinamento, 
visando a garantir qualidade de aulas; produção de indicadores para 
monitoração dos treinamentos; implementação de metodologias de 
educação corporativa mais eficazes (material de apoio didático, 
inclusive), bem como educação à distância, simuladores, treinamento 
no local de trabalho, de modo a assegurar aulas mais dinâmicas, 
interessantes e com qualidade; apoio aos instrutores colaboradores 
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em assuntos estritamente pedagógicos, como didática, 
aprendizagem, avaliação e planejamento de aula. Atualmente, na 
(empresa em que atuam), os pedagogos desenvolvem as seguintes 
atividades: apoio aos coordenadores de curso em relação à didática, 
aprendizagem, avaliação e planejamento de aula; avaliação de 
treinamento; criação de instrumentos de avaliação; condução e 
coordenação de cursos e planos de aula; orientação de instrutores e 
participação de projetos de Educação à Distância – EAD”.

Nota-se que, se houvesse um material explicativo sobre a atuação de 

pedagogos em empresas, existiria maior interesse, por parte das empresas que não 

contratam este profissional, por sua presença.

Diante das respostas obtidas por meio do questionário sobre a Pedagogia 

Empresarial, observamos que o pedagogo é um profissional que, se incluído no 

campo empresarial, poderá trazer resultados satisfatórios à empresa. É claro que, 

como nos mostram os dados coletados, empresas que não possuem pedagogos em 

seu quadro, funcionam corretamente, pois utilizam outros profissionais com a 

atribuição de treinadores. Porém, não é só de treino que os funcionários precisam, 

pois para isso existem os técnicos, especialistas em temas específicos, conforme 

revela a entrevistada da empresa “A”. Tanto a empresa, como os funcionários 

precisam de uma equipe pedagógica que coordene os treinamentos, que avalie a 

validade dos mesmos para que a aprendizagem seja significativa, dentre outras 

atividades.

Nota-se que são atividades desenvolvidas pelo pedagogo e para as quais há, 

sim, a necessidade de embasamento teórico. Conforme Almeida (apud RIBEIRO, 

2010, p. 11 e 12) o foco da pedagogia empresarial é “qualificar pedagogos e 

administradores para atuarem no âmbito empresarial, visando aos processos de 

planejamento, capacitação, treinamento, atualização e desenvolvimento do corpo 

funcional da empresa”. No entanto, o papel do pedagogo empresarial, segundo 

Almeida (apud BOSA E RIBAS, 2008, p. 7)

[...] é apoiar o gestor no desenvolvimento e aplicação das melhores 
práticas relativas ao desenvolvimento da aprendizagem para os 
funcionários, principalmente no que se refere aos investimentos para 
treinamentos, dinâmicas e avaliações que façam diferença na 
produtividade pessoal e na qualidade de vida no ambiente 
corporativo. 
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Ou seja, aquele que é “especialista” em Educação deverá saber como 

planejar treinamentos, identificar as necessidades da empresa em relação a 

melhorias a serem alcançadas no que diz respeito a aprendizagem dos funcionários.

O que notamos até aqui é que o pedagogo exerce as atividades na empresa 

que correspondem com os pressupostos teóricos de sua formação, ou melhor, com 

as expectativas nele depositadas quanto ao papel importante que pode vir a 

desempenhar nas empresas.

Como vemos, a partir da descrição anterior das atividades do pedagogo dada 

pela pedagoga da empresa “A”, o pedagogo não se afasta do seu objeto (fenômeno 

educativo). Ele simplesmente atua em um espaço diferenciado, considerado como 

não formal, usando os conteúdos de sua formação: metodologia de ensino, 

pesquisa, didática, avaliação, planejamento, orientação educacional, dentre outras. 

Assim, o uso destes recursos, próprios dos pedagogos, não são desenvolvidos e 

destinados aos mesmos propósitos dos que ocorrem na educação escolar com as

crianças. 

Na empresa, a intervenção muda, é um olhar pedagógico sobre pessoas 

jovens e adultas que muitas vezes “tiveram uma infância complicada e trazem em si 

as consequências de uma família desestruturada, vítimas de violência, maus tratos, 

pedofilia, etc.” (NICHETTI E GONÇALVES, p. 918). E não somente isto, o 

desenvolvimento e aprendizado necessários são diferentes dos que ocorrem nas 

escolas. Nas empresas, o pedagogo deve adaptar os conhecimentos teóricos da 

formação inicial à prática, uma vez que os cursos de Pedagogia têm circunscrito o 

perfil do graduando à atuação na escola. Portanto, a atuação do pedagogo na 

empresa deverá ocorrer de forma que os objetivos da empresa sejam alcançados 

mediante a aplicação dos conhecimentos obtidos na graduação, pois, como já 

vimos, tanto a empresa como a Pedagogia agem em direção à realização de 

objetivos definidos, com o intuito de provocar mudanças no comportamento das 

pessoas. “Para a empresa conseguir as mudanças desejadas no comportamento 

das pessoas, os meios utilizados têm que ser adequados aos seus objetivos e 

ideais” (HOLTZ, 2006, p. 7). Conforme afirma Fireman:

Em todo campo educativo, seja ele formal ou não-formal, o trabalho 
do pedagogo é multidisciplinar. Embora o campo de atuação seja 
convergente na questão de planejamento, métodos e técnicas do 
processo de ensino-aprendizagem, eles são diferentes no que diz 
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respeito à problemática e às realidades em que se dá esse processo; 
aos objetivos que se quer atingir, e ao modo de atuar e planejar a 
ação educativa (FIREMAN, 2006, p. 69).

Neste sentido, vemos que é importante a atuação do pedagogo na empresa 

visando o desenvolvimento das pessoas articulado com o da empresa. Sabendo que 

é possível e, em alguns casos, desejável a atuação do pedagogo nas empresas, 

passaremos a analisar brevemente os limites e possibilidades da formação oferecida 

pelo curso de Pedagogia da UEL para garantir ou melhorar a atuação dos egressos 

nas empresas, caso estes façam essa opção.
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3 A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO

Sabe-se que o curso de Pedagogia pode nos levar a um vasto campo de 

atuação, não restrito à docência. Hoje, a educação não formal tem aberto um leque 

de possibilidades para a atuação do pedagogo. 

Quando falamos nessa gama de possibilidades, decorre uma questão: será 

que o pedagogo sai da universidade com embasamento necessário para atuar nas 

diversas áreas que a educação não formal oferece? Nossa hipótese é que não sai, 

pois para uma atuação de qualidade, é necessário que a formação inicial nos dê

maior suporte. 

Essa peculiaridade e complexidade de atuação dos pedagogos 
exigem formação com uma base que lhes dê condições de atuar 
nessas áreas da educação não-formal, em situações de ensino-
aprendizagem, as mais diversas (FIREMAN, 2006, p. 71).

Neste sentido, temos que concordar com Libâneo, quando considera que:

[...] o curso de Pedagogia é o locus para a formação do educador, 
sujeito que possui conhecimento, competência e habilidade para 
planejar, desenvolver e avaliar o processo de ensino-aprendizagem 
em qualquer contexto onde está ocorrendo a ação educativa 
(LIBÂNEO, apud Fireman, 2006, p. 70, grifo nosso).

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia, aprovado pela Resolução do Conselho Pleno do Conselho Nacional de 

Educação (CNE/CP) em 15 de maio de 2006, é dada ênfase à formação docente:

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-
se à formação inicial para o exercício da docência na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 
Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação 
Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos (BRASIL, 2006, p.1, grifo nosso).

As mesmas Diretrizes nos mostram, conforme o Parágrafo Único do Artigo 4º, 

as diferentes possibilidades de atuação do Pedagogo: 

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem 
participação na organização e gestão de sistemas e instituições de 
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ensino, englobando: I - planejamento, execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da 
Educação; II - planejamento, execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de projetos e experiências 
educativas não-escolares; III - produção e difusão do conhecimento 
científico-tecnológico do campo educacional, em contextos escolares 
e não-escolares (BRASIL, 2006, p. 2, grifo nosso).

Conforme Incisos IV e XIII do Artigo 5º, o egresso do curso de Pedagogia 

deverá estar apto a:

IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção 
da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do 
desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do 
processo educativo; [...] XIII - participar da gestão das instituições
planejando, executando, acompanhando e avaliando projetos e 
programas educacionais, em ambientes escolares e não-escolares
(BRASIL, 2006, p. 2, grifo nosso).

Ou seja, as Diretrizes mostram a educação não formal como possibilidade 

clara de atuação do pedagogo, não restringindo-a à educação formal e escolar. 

Ao analisarmos o Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de Pedagogia 

da UEL notamos que a matriz curricular não aborda a Pedagogia Empresarial, 

mesmo naquelas disciplinas que tratam da educação e gestão em espaços não 

formais. Mesmo com a reformulação do PPP ocorrida em 2009, não contemplou 

ainda, disciplinas ou atividades que façam menção à essa área. 

A resolução CEPE/CA Nº 0109/2009, que reformula o Projeto Pedagógico do 

Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura, que foi implantado a partir do ano 

letivo de 2010, indica que o perfil do concluinte do curso será o de:

[...] um profissional cuja base de atuação é Magistério para as Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental; Magistério para a Educação Infantil; 
Gestão Pedagógica na Educação Formal e Não Formal e Magistério 
das Matérias Pedagógicas (UEL, 2009, p. 10).

Esta resolução deixa claro que o curso de Pedagogia deverá contemplar 

prioritariamente a educação formal. 

O Curso de Pedagogia deve abranger a formação do Pedagogo num 
sentido amplo que contemple a educação formal, prioritariamente, 
e a educação não-formal. A primeira, entendida nas práticas 
educativas desenvolvidas no sistema de ensino em que a instituição 
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escolar configura-se como principal espaço de atuação do pedagogo 
e, a segunda, que apresenta como espaço de atuação as várias 
outras instituições, associações, organizações e grupos dos 
diferentes segmentos da sociedade (UEL, 2009, p. 10, grifo nosso).

Uma vez apresentada, por meio legal, a formação para outros espaços, 

devemos verificar como ocorrem os estágios curriculares, pois é nesta atividade que 

o futuro pedagogo deve conhecer melhor e colocar em prática (supervisionada) os 

conteúdos do curso. 

O estágio é considerado pelas Diretrizes no inciso IV, Artigo 8º, um meio pelo 

qual o graduando vivencia experiências profissionais. Nota-se mais uma vez a 

presença dos ambientes não escolares, sem especificar de que espaços de trata.

IV - estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a 
assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, em 
ambientes escolares e não-escolares que ampliem e fortaleçam 
atitudes éticas, conhecimentos e competências: a) na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, prioritariamente; 
b) nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal; c) na Educação Profissional na área de serviços 
e de apoio escolar; d) na Educação de Jovens e Adultos; e) na 
participação em atividades da gestão de processos educativos, no 
planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de atividades e projetos educativos; f) em reuniões de 
formação pedagógica (BRASIL, 2006, p. 5, grifo nosso).

A ausência deste detalhamento leva a inferir que os legisladores permitiram 

às agências formadoras, inclusive para responderem adequadamente a demandas 

locais e temporais, formação para os mais variados espaços de atuação. Dentre 

estes, defendemos que a Pedagogia pode e deve formar, para atuação em 

empresas.

A não oferta de “habilitações” ou “conjunto de atividades formativas” voltadas 

para a atuação em empresas na formação inicial, com a decorrente ausência de 

estágios nesta área, de certo modo, inibe a busca, por parte dos egressos do Curso 

de Pedagogia, por estes locais de atuação. No Curso de Pedagogia da UEL não há 

disciplinas e/ou atividades complementares voltadas para a Pedagogia Empresarial. 

As disciplinas ofertadas pelo Curso de Pedagogia da UEL são adequadas para a 

formação docente, conhecimentos que também poderão subsidiar a atuação em 

outras áreas. Porém, não permite conhecer o espaço empresarial. Restará aos 

egressos, individualmente, aprofundarem os estudos relacionados à Pedagogia 
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Empresarial, bem como articular os conhecimentos sobre docência e gestão escolar 

e não escolar que o atual PPP oferece com as demandas diversas, especialmente 

no campo da Pedagogia Empresarial.

Não considero que as Diretrizes e o PPP do curso de Pedagogia estejam 

equivocados em focalizar a educação formal, pois grande parte dos indivíduos que 

ingressam no curso almeja à docência. O que vale ressaltar é que não há qualquer 

conteúdo que aborde a atuação do pedagogo em espaços não escolares 

empresariais.

Acredito que a ação docente é a área de atuação principal, porém, não a 

única. Se a Pedagogia dá abertura para a atuação do pedagogo em vários espaços 

não escolares, acredito que seja necessário elevar a importância da formação do 

pedagogo para estes espaços, e até mesmo dar abertura para estágios optativos, já 

que em Londrina, por exemplo, há empresas onde pedagogos atuam.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho apresentamos a Pedagogia Empresarial como espaço de 

educação não formal, onde o pedagogo poderá atuar em várias funções e não 

somente na docência. Diante disto, nota-se que onde quer que ocorra o processo de 

ensino e aprendizagem o pedagogo poderá ser ali inserido.

A inclusão do pedagogo nas empresas decorreu do desenvolvimento da 

sociedade brasileira, principalmente das inovações tecnológicas, quando o mercado 

de trabalho passou a exigir mais dos seus funcionários, com ênfase na capacidade 

intelectual dos mesmos.

O pedagogo nas empresas pode desenvolver seu trabalho junto aos 

funcionários na construção de um ambiente de trabalho agradável, onde se preze a 

qualidade de vida e o desenvolvimento cognitivo dos trabalhadores. A pedagogia 

empresarial tem se expandido com o objetivo de contribuir no desenvolvimento de 

pessoas no interior das empresas.

Ressaltamos a atuação do pedagogo nas empresas, confrontando a teoria e a 

prática. Partindo da coleta de dados junto as empresas, após análise das respostas, 

relacionamos a teoria e a prática, concluindo que a teoria proposta para o trabalho 

está ligada ao que acontece na prática, porém o pedagogo que atua na área deverá 

lembrar-se de que a intervenção nas empresas é diferente da que ocorre nas 

escolas, e, portanto, sua prática estará ligada ao teor formativo inicial, com 

adaptações no processo de trabalho, voltadas para dentro da empresa.

Por fim, demarcamos o vasto campo de atuação do pedagogo previsto nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia e as limitações do atual 

PPP do Curso na UEL. Para que o pedagogo possa atuar com qualidade nos 

espaços que lhe são propostos, é necessário que a sua formação dê suporte.

Porém, não é o que ocorre no Curso da UEL, mesmo aparecendo no currículo 

disciplinas referentes à educação não formal, nenhuma delas aproxima-se à

Pedagogia Empresarial.

Evidencia-se que, diante das transformações sociais, modernização, não 

existe para o pedagogo um cargo exclusivo. Poderá atuar em diversos ambientes, 

sejam estes dentro das escolas ou fora delas, desde que ocorra o processo de 

ensino e aprendizagem.
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O que notamos é que o pedagogo na empresa poderá fazer a diferença no 

desenvolvimento dos funcionários, pois é um profissional que tem como objeto de 

estudo e pesquisa a Educação e, mesmo atuando em espaços não formais, 

especificamente nas empresas, não se afastará dela.

O pedagogo precisa ter discernimento necessário para atuar e 
desenvolver suas habilidades, competências de acordo com a 
realidade de cada contexto que vai atuar. Sempre tendo 
sensibilidade para atender aos anseios dos indivíduos e das 
organizações, sendo assim, esse caminho desenvolve o crescimento 
pessoal e profissional de forma contínua e permanente (BOSA & 
RIBAS, 2008, p. 10).

A sua função estará sempre ligada a de outros profissionais. O pedagogo é 

“mediador da multiplicidade de possibilidades que visam ao crescimento pessoal e 

empresarial” (BOSA & RIBAS, 2008, p. 10). Sendo assim, ele estará trabalhando em 

prol do desenvolvimento que leve o indivíduo a integrar-se ao ambiente de trabalho 

e desenvolver-se pessoal e profissionalmente.

Atualmente a maioria dos pedagogos têm o compromisso com a educação 

formal, lutando por uma educação de qualidade em escolas públicas, mas não 

podemos deixar de lado as outras possibilidades de atuação, pois mesmo em menor 

quantidade, há aqueles que se interessam em outras áreas, neste caso, a 

empresarial. E para isso, é necessário que a formação inicial dê suporte para esse 

tipo de “escolha”. Entretanto, notamos que o Curso de Pedagogia da UEL não dá 

base suficiente para aquele que almeja atuar em empresas.

Diante disso, ressaltamos que seria necessário elevar a importância da 

formação para atuação nesses espaços, para que os futuros pedagogos conheçam 

o espaço empresarial e aprendam a atuar nesta e em áreas similares.
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ANEXO 1

Coleta de Dados Empresa “A”

1- A Empresa tem atividades de treinamento/atividades de ensino direcionado 

ao seu quadro funcional? 

Sim. (A empresa) possui dentro da sua estrutura organizacional o Departamento de 

Treinamento de RecursosHumanos - DTRH.

2- Que funcionários são responsáveis por essas atividades de treinamento?

O DTRH é composto por profissionais especialistas em diversas áreas, tais como: 

engenheiros, técnicos, administradores e pedagogos que coordenam os cursos e 

treinamentos oferecidos em todos os polos da empresa. Tais cursos são ministrados 

por instrutores colaboradores especialistas no assunto a ser abordado. Além disso, 

há uma equipe de apoio na área de Redação, Comunicação e Marketing, bem como 

profissionais responsáveis pelas questões administrativas (logística, manutenção, TI, 

financeiro, contratos etc.). Como o âmbito de atuação da (empresa) se estende a 

todo o território paranaense, o departamento conta com a colaboração de 

facilitadores em todas as regionais (Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Londrina e 

Cascavel), que auxiliam na logística dos treinamentos. A equipe pedagógica também 

auxilia no processo de formatação dos cursos, planos de aula, acompanhamento e 

monitoração da qualidade dos treinamentos.

3- Você já ouviu falar ou conhece alguma empresa onde trabalhe um 

Pedagogo?

Sim. Petrobras, Abin, Serpo, Sebrae SP e Polícia Federal.

4- Você conhece as atividades que o Pedagogo pode desenvolver na empresa?

Sim. As atividades de um pedagogo em uma empresa envolvem pesquisa, 

coordenação e monitoração das atividades de treinamento, visando a garantir 

qualidade de aulas; produção de indicadores para monitoração dos treinamentos; 

implementação de metodologias de educação corporativa mais eficazes (material de 

apoio didático, inclusive), bem como educação à distância, simuladores, treinamento 

no local de trabalho, de modo a assegurar aulas mais dinâmicas, interessantes e 
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com qualidade; apoio aos instrutores colaboradores em assuntos estritamente 

pedagógicos, como didática, aprendizagem, avaliação e planejamento de aula. 

Atualmente, na (empresa) os pedagogos desenvolvem as seguintes atividades: 

apoio aos coordenadores de curso em relação à didática, aprendizagem, avaliação e 

planejamento de aula; avaliação de treinamento; criação de instrumentos de 

avaliação; condução e coordenação de cursos e planos de aula; orientação de 

instrutores e participação de projetos de Educação à Distância - EAD.

5- Caso haja um material explicativo sobre a atuação de Pedagogos em 

empresa você teria interesse em conhecer?

Sim. Toda informação que possa agregar conhecimento sempre pode contribuir no 

processo.
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ANEXO 2

Coleta de Dados Empresa “B”

1- A empresa tem atividades de treinamento/atividades de ensino direcionado 

ao seu quadro funcional?

Sim, porém o treinamento é mais intenso no momento da contratação.

2- Que funcionários são responsáveis por essas atividades de treinamento?

Há uma pessoa com a função de treinadora, ela é psicóloga e trabalha coligada ao 

nosso RH. No caso das filias/unidade de negócios, o treinamento fica por

responsabilidade dos gerentes de vendas.

3- Você já ouvir falar ou conhece alguma empresa onde trabalhe um 

Pedagogo?

Não.

4- Você conhece as atividades que o Pedagogo pode desenvolver na empresa?

Não.

5- Caso haja um material explicativo sobre a atuação de Pedagogos em 

empresa você teria interesse em conhecer?

Sim.


