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Resumo 
 

Este artigo analisa no contexto da globalização, o papel das organizações 
empresariais, diante da competitividade acelerada e das mudanças 
constantes. Procurou-se evidenciar o pedagogo neste cenário organizacional 

e suas contribuições no mundo corporativo, desempenhando entre outras 
funções à de líder, voltado para o incentivo da aprendizagem/educação, 

qualificado para preparar funcionários competitivos, de acordo com as 
atuais exigências do mercado de trabalho. Neste sentido, abre-se espaço  nas 

organizações empresariais para este profissional, que se apresenta apto para 
lidar com questões de caráter didático, psicológico e sociológico, fazendo com 
que objetivos como educação e aprendizagem sejam alcançados de forma 

eficiente e eficaz, proporcionando melhores resultados e uma capacidade de 
diferenciação, nesse cenário mundial, extremamente competitivo. 
 
Palavras-chave: Pedagogia. Aprendizado. Educação Corporativa.  
 

 Área de conhecimento: Educação 

 
1. Introdução 

 

Uma das questões mais discutidas na atualidade, a partir do grande 

desenvolvimento que vem ocorrendo nas últimas décadas, é a preocupação 

generalizada da sociedade com a qualificação das pessoas. Segundo Mayor1 

(1999): 

 

[...] a humanidade entrou num período de mudanças cuja 

amplitude, profundidade e, sobretudo, rapidez, provavelmente 

                                                 
 
1 Quarta capa In DELORS, J. et alii. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: MEC: UNESCO, 1999 
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nunca tiveram um equivalente na história. A internacionalização 

da vida das sociedades nacionais, o fenômeno da mundialização, 

os problemas do meio ambiente, as tensões e os conflitos de um 
novo tipo, bem como a generalização de certas normas e de certos 

comportamentos culturais que entram em conflito com os valores 
tradicionais, os problemas éticos cada vez mais complexos, dos 

quais nem os indivíduos nem as sociedades podem escapar, são 
alguns dos fatos relevantes da nossa época. 

 

 

É necessário, em primeiro lugar, refletir sobre as mudanças que têm 

caracterizado o mundo atual. Em outras palavras, estamos passando por 

uma crise de paradigmas, que se reflete em todos os setores, trazendo vários 

desafios pessoais e profissionais. 

   

As organizações, em geral, estão buscando a integração de seus 

recursos humanos às suas estratégias de negócios, para fins de vantagem 

competitiva. Quaisquer que sejam suas estruturas e estratégias de negócios, 

as organizações estão reconhecendo rapidamente que é o desempenho de 

seus recursos humanos que pode fazer a diferença entre sucesso e fracasso. 

Assim como a organização e a natureza do trabalho têm mudado, as pessoas 

também mudaram.  

 

De acordo com Ribeiro (2003, p. 8): 

 

Vale destacar que nem sempre as empresas preocuparam-se com 
o desenvolvimento de seus recursos humanos, entendidos como 

fator principal do êxito empresarial. Essa preocupação surge 
como uma demanda, ao mesmo tempo, interna e externa por 

melhor desempenho e formação profissional, recebendo inclusive 

incentivos governamentais para a sua operacionalização. Serve 
de exemplo a Lei 6297/75. 

 

E continua a autora:  

 

 [...] o pedagogo a partir daí passa a ganhar espaço nas empresas 

enquanto alguém que atua na área de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos, especificamente em treinamento de pessoal – 
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responsável pela preparação/formação de mão-de-obra para o 

atendimento das especificidades da Organização. 

 
  

Mas, somente no início dos anos 90, as organizações passaram a 

perceber e a valorizar o capital humano como seu principal “recurso”, capaz 

de garantir a perenidade de uma companhia em tempos de competição 

acirrada e mudanças constantes. Para Alonso2 (2003, p.28): 

 

Os meios de produção e serviço na sociedade do conhecimento 
pressupõem que os profissionais sejam mais qualificados e 

capazes de assumir responsabilidades, tomar decisões, buscar 

soluções para problemas que ocorrem durante o processo de 
produção e não foram pensados anteriormente. 

 

 

Atualmente, a qualidade dos recursos humanos de uma organização é 

tanto o diferencial da competitividade quanto o reflexo de como a 

organização capacita e os desenvolvem, para responder às exigências do 

mercado, do consumidor e do indivíduo. Esta nova visão e novos 

comportamentos passam a ser o caminho para a mudança e o 

desenvolvimento, em nível organizacional, social, econômico e político, 

indicando capacidade de recuperação, criatividade e sendo fator de 

sobrevivência da organização. 

 

Neste contexto, de globalização, o mundo está sendo marcado, entre 

outras coisas, pela reorientação dos padrões de gestão de organização; pela 

velocidade e alta multiplicação das informações; pelas mudanças 

tecnológicas e concentração das estruturas de mercado, o que exige do 

profissional, além de capacidade de atualização e competência, uma 

estrutura psicológica equilibrada. A capacidade de gerenciar a informação se 

torna, muitas vezes, a competência mais valiosa.  Para Ribeiro (2003, p. 9): 

“A Pedagogia Empresarial se ocupa, basicamente, com os conhecimentos, as 

competências, as habilidades e as atitudes diagnosticados como 

indispensáveis/necessárias à melhoria da produtividade.”  

                                                 
2
 Alonso, MYRTES. A Gestão/Administrativa Educacional no Contexto da Atualidade. In: Gestão Educacional 

e Tecnológica. São Paulo: Avercamp, 2003. 
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A tarefa do pedagogo também se modifica e sua profissão se torna 

mais estratégica. Enquanto em outras áreas, profissões perdem espaços ou 

são limitadas pela especialização, para o educador abre-se uma gama cada 

vez maior para sua atuação.  

 

Assim, o papel do pedagogo diante deste novo desafio, é liderar essa 

construção do conhecimento, ajudando a selecionar quais os melhores 

componentes para essa construção, é o que chamamos academicamente de 

currículo. O currículo pode ser um conjunto de conhecimento, saberes, 

habilidades que compõem uma área do conhecimento. Este conjunto é 

validado socialmente e é um instrumento político, já que a seleção desse 

conjunto tem uma intenção política. Segundo Libâneo (2001, p. 38):   

 

 [...] o pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da 
prática educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização 

e aos processos de transmissão e assimilação ativa de saberes e 
modos de ação, tendo em vista objetivos de formação humana 

definidos em sua contextualização histórica. 

 

Não vivemos mais num mundo isolado e individual, precisamos um 

dos outros para aprender e, nesse sentido, o pedagogo tem realizado 

trabalhos em que a aprendizagem se faz em grupo, que podem acorrer de 

forma presencial ou virtual, nas escolas ou nas empresas. O crescente papel 

que o profissional de treinamento tem dentro das organizações, está cada vez 

mais ligado a prática docente. Isso esta ocorrendo, pois o profissional de 

treinamento é um articulador e um consultor interno em processos de 

aprendizagem, executando e assessorando líderes em seus trabalhos 

gerenciais. Para Ribeiro (2003, p. 30):   

 

Esta nova postura provoca uma redefinição do papel do pedagogo 
empresarial, responsável pela formação e aperfeiçoamento 

profissional. A idéia de “um professor/instrutor ocupado com a 

educação de adultos” que organiza cursos como gestão do tempo, 
treinamento e desenvolvimento da criatividade, cede lugar a idéia 

de um assessor para assuntos de processos de formação e 
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desenvolvimento organizacional que atua, a partir de critérios 

estratégicos. 

 

2. A educação ao longo de toda a vida  

 

Nas empresas, busca-se alinhar o planejamento estratégico com as 

competências individuais, organizacionais e a promoção do desenvolvimento 

humano de seus colaboradores. Nesse sentido, o papel do pedagogo pode ser 

a de avaliar, elaborar e acompanhar o desenvolvimento de projetos. Esta 

proposta pode ocorrer na tradicional área de Treinamento e Desenvolvimento 

ou mesmo nas Universidades Corporativas, que amplia a questão da 

aprendizagem e do desenvolvimento dos colaboradores da cadeia produtiva, 

ou seja, inclui-se ai além dos colaboradores internos, os parceiros, 

fornecedores e até a comunidade.  

 

Com tantas mudanças que apareceram nestes últimos anos, 

precisamos permear a educação com os valores humanos, já que muitas 

vezes esses valores são deixados de lado, para favorecer o individualismo tão 

presente em nossa sociedade. E, numa sociedade em que o “material” que a 

movimenta é o conhecimento, o profissional que lida diretamente no seu dia-

a-dia é o pedagogo, ou seja, é a sua essência no fazer profissional e a 

educação passa a ser um ingrediente importante ao longo de toda a vida. 

 

 Segundo Delors3 (1999, p. 104-105): 

 

 [...] o progresso científico e tecnológico e a transformação dos 
processos de produção resultante da busca de uma maior 

competitividade fazem com que os saberes e as competências 
adquiridos, na formação inicial, tornem-se, rapidamente, 

obsoletos e exijam o desenvolvimento da formação profissional 
permanente. Esta dá resposta, em larga medida, a uma exigência 

de ordem econômica e faz com que a empresa se dote das 

competências necessárias para manter o nível de emprego e 
reforçar sua competitividade. Fornece, por outro lado, às pessoas, 

ocasião de atualizarem os seus conhecimentos e possibilidades 
de promoção.  

                                                 
3
 A educação ao longo de toda a vida In DELORS, J. et alii. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: 

MEC: UNESCO, 1999. 



 

  6 

 

 

 

E continua, a educação,  
 

 

[...] deve fazer com que cada indivíduo saiba conduzir o seu 

destino, num mundo onde a rapidez das mudanças se conjuga 

com o fenômeno da globalização para modificar a relação que 
homens e mulheres mantêm com o espaço e o tempo. [...] A 

educação ao longo de toda a vida torna-se assim, para nós, o 
meio de chegar a um equilíbrio mais perfeito entre trabalho e 

aprendizagem bem como ao exercício de uma cidadania ativa. 

 

No momento atual, o campo de atuação do pedagogo é bastante amplo. 

Na área da Pedagogia Empresarial, ainda muito novo no Brasil, é uma 

excelente opção para o pedagogo que não deseja atuar na educação escolar, 

especificamente. Segundo Ramal4 (2002): 

[...] nas empresas, a necessidade de manter a competitividade no 
mercado exige desenvolver novas competências nos funcionários. 

Nesse campo, a tarefa do pedagogo é crucial, colaborando não só 
nos processos de serviço, como também na avaliação permanente 

que permite diagnosticar as novas necessidades em função de 
cada contexto e os meios para gerá-los mais rapidamente nos 

grupos de trabalho. 

 

3. O Treinamento e Desenvolvimento 

 

Um programa de treinamento e desenvolvimento possibilita o estudo e 

análise das necessidades da organização, envolvendo a totalidade dos níveis 

hierárquicos da empresa; define prioridades de formação, tendo em vista os 

objetivos setoriais da organização; caracteriza os vários tipos e formas de 

desenvolvimento de pessoal a serem aplicados, considerando viabilidade, 

vantagens, custos e outros fatores afins; permite a elaboração de planos de 

capacitação profissional a curto, médio e longo prazo, integrando-os às 

metas globais da empresa. 

 

                                                 
4
 Andrea Cecília Ramal, doutora em Educação e Diretora Executiva da Empresa Instructional Design. 

“Pedagogo: a profissão do momento”. Gazeta Mercantil, Rio de Janeiro, 6 de março de 2002. 
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Além disso, o processo de treinamento proporciona, segundo Carvalho 

e Nascimento (1998, p. 156), os seguintes benefícios: 

 
1) Quanto ao Mercado de Trabalho: 

 Definição das características e atribuições dos empregados. 
 Racionalização dos métodos de formação e aperfeiçoamento de 

colaboradores. 
 Melhoria dos padrões profissionais dos treinados. 

 

2) Quanto ao Pessoal em Serviço: 
Melhor aproveitamento das aptidões dos empregados. 

Maior estabilidade de mão-de-obra. 
Estímulo ao espírito de emulação e fortalecimento da confiança 

no mérito como processo normal da melhoria funcional. 
Dignificação do trabalho e elevação do ambiente moral da 

empresa. 

 
3) Quanto à Empresa Como um Todo: 

Aprimoramento dos produtos ou serviços produzidos. 
Maiores possibilidades de ampliação ou transformação dos 

programas de trabalho. 
Disponibilidade para os postos de gerência e supervisão imediata 

dentro da própria organização. 
Melhores condições de adaptação aos progressos da tecnologia 

industrial. 

Economia de custos pela eliminação dos erros na execução do 
trabalho. 

Condições de competitividade mais vantajosa dada a capacidade 
de oferecer melhores produtos e serviços. 

Maior segurança econômica, em virtude da maior estabilidade de 
pessoal. 

Diminuição acentuada dos acidentes e do desperdício pela 
melhoria das técnicas de trabalho. 

 
 

4. Treinamento e Desenvolvimento: Educação?  

 

Falar sobre o processo de treinamento e desenvolvimento – T&D, 

portanto, significa falar de aprendizagem. Bordenave e Pereira (1991, p.42) a 

definem como “modificação relativamente permanente na disposição ou na 

capacidade do homem, ocorrida como resultado de sua atividade e que não 

pode ser simplesmente atribuída ao processo de crescimento e maturação ou 

a outras causas como doenças, mutações genéticas, etc.”  Nesse sentido, é 

possível considerar um programa de T&D como um processo educacional 

sistematizado, através do qual as pessoas adquirem conhecimentos 
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específicos, habilidades, e modificam atitudes em relação a outras pessoas 

e/ou às tarefas que pretendem realizar, realizado dentro do ambiente de 

uma empresa. 

 

Torna-se, então, impossível separar o processo de T&D da reconstru-

ção da experiência individual, principalmente porque a educação envolve 

todos os aspectos pelos quais a pessoa adquire compreensão do mundo que 

a cerca, bem como a necessária capacidade para melhor lidar com seus 

problemas. Tal processo, entretanto, para ter significado, deve estar 

vinculado às próprias necessidades de formação da pessoa. Levar em 

consideração sua vida e experiência anterior (conhecimento prévio) poderá 

motivá-la a querer aprender.  Em outras palavras, não basta ter a 

oportunidade de aprender; a aprendizagem se torna significativa quando: 

necessidade e vontade de modificar determinadas ações andam juntas. 

 

Remonta-se séculos o verdadeiro sentido de aprender. Após o homem, 

através de suas descobertas, observar que tudo o que descobriu de algum 

modo mudou sua forma de agir com o meio, continuou a querer mudanças. 

Quanto mais ele se interage com o meio, mais se tira proveito e se aperfeiçoa 

daquilo que se descobriu. Esta situação conduz a um fenômeno social, 

gerando novos comportamentos e experiências que serão acumulados em 

dois grupos: dos indivíduos que vi venciam, descobrem, conhecem e que por 

fim aprendem e se capacitam, e dos indivíduos que podem, através destes 

primeiros, por uma ação intencional, receber de alguma forma este 

conhecimento. Neste cenário, define-se que o primeiro indivíduo será 

denominado de Instrutor ou Professor e o segundo de treinando ou aluno. A 

inter-relação entre estes personagens e o meio ambiente desencadeia o 

chamado processo educacional, que se torna amplo.  

 

O Treinamento e Educação são ações totalmente diferentes apesar das 

duas possuírem um forte inter-relacionamento através de um fator 

denominado de aprendizagem. Macian (1987, p. 9) demonstra como 
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ilustrado na figura l, a abrangência da relação entre o que se define como 

Educação e Treinamento.  

 

Observa-se que o horizonte de educação é muito mais amplo, 

abrangendo todo o meio ambiente. Revela-se como a base que começa na 

família interagindo-se fortemente com a cidadania, valores, crenças, 

conhecimento    e    profissão.    Dentro desta visão, a autora, ainda, 

identifica e define muito objetivamente o que é treinamento: 

 

                      Figura 1: As várias formas de educação e sua interação no processo de  

                                           transformação do meio 

 

 
Treinamento é, assim, uma forma de educação. Sua característica 

essencial consiste em educar para o trabalho. Treinar é, portanto, estimular 

mudanças de comportamento, direcionando-as para o melhor desempenho 

profissional. Dado o seu sentido educacional, o treinamento deve ser 

encarado como troca de experiências e como processo de mudança em 

direção ao crescimento pessoal, propiciando, conseqüentemente, o 

desenvolvimento da organização. A autora ainda deixa claro qual a relação 

entre Treinamento, Educação e aprendizagem.  “Treinamento é atividade 

educativa e, como tal, busca subsídios nas ciências da Educação. Princípios 

universais de aprendizagem são válidos para situações de sala de aula 
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convencional e para situações de treinamento, resguardados é claro, os 

necessários ajustamentos ditados pelas condições de aprendizagem e finalidades 

do programa ” (MACIAN, 1987,  p. 63). 

 

5. Considerações Finais 

 

A sociedade atual vive um processo de mudanças constantes. Sendo 

assim, as organizações também tiveram que passar por alterações para que 

pudessem continuar no mercado, ativas, crescendo cada vez mais e mantendo-

se de forma competitiva diante da grande concorrência que enfrentam nos 

dias atuais. Estas mudanças acontecem desde os modos de produção até as 

relações humanas. Entre estas diversas mudanças, uma de grande importância: 

o reconhecimento e a valorização dos seres humanos como o principal “recurso” 

das empresas. 

 

  De acordo com a pesquisa5 “Retrato do Treinamento no Brasil”, 

realizada pela ABTD (Associação Brasileira de Treinamento e 

Desenvolvimento), organizado pela MOT (Mudanças Organizacionais e 

Treinamento) e publicado pela Revista T&D, que teve por objetivo identificar 

as principais tendências e indicadores do setor de treinamento do Brasil. 

Após ouvir 285 organizações, de todos os segmentos de mercado, apresentou 

as seguintes conclusões: 

 

• O aumento médio previsto para 2012 dos investimentos em 

T&D será de 36,9%. 

• A aplicação de programas voltados ao desenvolvimento de 

lideranças será destaque em 2012 para 54% das organizações. 

• 45% das organizações possuem um executivo sênior dedicado 

às estratégias de treinamento, gestão do conhecimento ou de 

                                                 
5
 IT CAREERS - CONVERGÊNCIA DIGITAL. Treinamento: pesquisa aponta tendências e desafios para 2012 

– Disponível em <http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=28866&sid=57>. 

Acesso em: 27mai. 2012. 
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capital humano. Este profissional reporta-se diretamente ao 

CEO em 29% das organizações. 

• O treinamento presencial clássico ainda é a principal 

ferramenta de T&D para 39% das organizações. 

• 13% do investimento anual em T&D esteve diretamente 

relacionado à utilização de algum recurso tecnológico 

(treinamentos à distância, videoconferências e e-learning). O 

investimento exclusivo em e-learning correspondeu, em média, a 

8,6% do orçamento anual total em T&D. 

• 22% dos respondentes da pesquisa usam tecnologia móvel. 

• Número médio de horas anuais de treinamento: 46 horas / 

ano. 

• 31% das organizações ofereceram treinamento para 100% do 

seu quadro funcional em 2011. 

• 86% dos colaboradores participaram de programas formais de 

T&D no período. 

• R$ 3.627,00 foi o valor médio investido anualmente por 

treinando em 2011. 

• R$ 5.570,00 foi o valor médio cobrado por palestra em 2011. 

• 13% das organizações não utilizam palestras como ferramenta 

de treinamento. 

• A proporção entre o investimento anual médio por treinando e 

o gasto em folha de pagamento foi de 3,7%. 

• Na média, 7% dos recursos anuais orçados para T&D são 

utilizados para administrar e gerenciar as atividades. 

 

A pesquisa confirma a tendência de que investir em treinamento é uma 

das principais soluções empresariais a serem priorizadas nos próximos anos. 

O T&D no Brasil trará cada vez melhores resultados, garantindo o 

crescimento das organizações e o desenvolvimento do trabalhador brasileiro. 

 

Esta crescente preocupação das empresas em desenvolver seus 

funcionários traz um novo mercado para pedagogos, a possibilidade de trabalhar 
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na área empresarial. As empresas têm investido em uma aprendizagem 

contínua a fim de que seus funcionários desenvolvam novas habilidades e 

competências, aplicando-as em seu dia-a-dia. Nelas, há uma grande 

demanda de informações e conhecimento, o funcionário ou empresa que não 

se desenvolve acaba tornando-se pouco competitivo e útil para o mercado de 

trabalho. 

 

Neste ponto, a área de Educação e, conseqüentemente, os pedagogos 

têm um papel estratégico e fundamental,  porque podem contribuir com a 

questão metodológica, bastante conhecida e estudada por estes profissionais em 

seus anos de formação e atuação. O pedagogo é um profissional altamente 

qualificado para conceber, planejar, desenvolver e administrar as atividades 

de capacitação de funcionários. Podemos considerar este aspecto até mesmo 

como uma vantagem em relação a profissionais formados em outras áreas e 

que não desenvolveram o conhecimento em relação a metodologia de 

aprendizagem. 

 

Bomfim (2004), nos alerta sobre o risco de se ter muitos profissionais 

realizando treinamento sem uma base teórica-metodológica fundamentada 

nos princípios pedagógicos, o que torna difícil identificar a oportunidade 

pedagógica e permitir que o processo de ensino-aprendizagem aconteça de 

forma eficaz para que ocorra o desenvolvimento pessoal e organizacional. 

O impacto causado por estas mudanças e a necessidade constante do 

processo de formação e capacitação, além da necessidade de uma metodologia 

especializada para se trabalhar com a aprendizagem de adultos.   

 

Outro aspecto favorável ao trabalho do profissional da Educação nas 

organizações é a preocupação que ele tem com a formação global do indivíduo, 

seja no aspecto psicológico, intelectual ou social e a sua visão, assim como as 

suas ações estão direcionadas para o desenvolvimento de todos estes 

aspectos. Ele não vai apenas treinar um funcionário e nem privilegiar o 

desenvolvimento de um desses aspectos em detrimento de outros, pois o seu 

conhecimento lhe possibilita fazer um trabalho integrado.  
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No mundo atual não há mais espaço para um ensino centrado na 

memorização e nem para um trabalhador mecanizado, ou seja, para pessoas que 

sejam apenas meras executoras de tarefas. O ambiente organizacional 

contemporâneo requer um trabalhador pensante, criativo, pró-ativo, analítico, 

com habilidade para resolução de problemas e tomada de decisões, capacidade de 

trabalho em equipe e em total contato com a rapidez de transformação e a 

flexibilização dos tempos atuais. Esta visão global que o educador apresenta 

em relação a constituição e aprendizagem dos indivíduos contribuirá muito 

para a formação deste profissional que se deseja. 

 

Os gestores das organizações empresariais deverão estar atentos para o 

perigo e o impacto que será sentido se o crescimento tecnológico não for 

acompanhado pelo crescimento intelectual e cultural e pela manutenção dos 

valores morais, para que não ocorra um enfraquecimento na sua estrutura, 

causando a queda da motivação, da produtividade e da qualidade dos 

serviços oferecidos. 

 

Ainda, em relação ao perfil deste profissional que se espera atualmente, 

destaco a sua habilidade para o trabalho em equipe e também neste aspecto 

o pedagogo será útil para o setor empresarial. As exigências da sociedade 

também chegaram às salas de aulas e, conseqüentemente, na formação dos 

pedagogos. A preocupação em formar um aluno cidadão, que se perceba como 

parte de um grupo, capaz de se relacionar com os outros, respeitando seu 

espaço, suas opiniões, capaz de se posicionar, argumentar, ouvir e aprender, 

também irá refletir no desenvolvimento do trabalho em grupo dentro das 

empresas. 

 

Neste contexto, fica claro o quanto o individualismo, acima do 

coletivismo pode ser prejudicial para a organização. No lugar do trabalho em 

equipe ocorre uma batalha pessoal onde nem os funcionários e nem as empresas 

saem ganhando, uma vez que a competição só deve ser estimulada se for de 

modo saudável. A falta de preparo da empresa e de seus funcionários para lidar 
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com esta questão pode gerar profissionais insatisfeitos. Este quadro não é 

nada favorável e acabará resultando em menor eficiência e produtividade à 

organização. Já um ambiente em que predomine o coletivismo, não enfrentará 

estes problemas, ao contrário, proporcionará maior lucratividade. Por isso, a 

empresa que tiver atenta as formas como vêm se relacionando os membros 

de sua equipe e também prevenindo uma postura individualista, estará na 

frente na tão competitiva área de mercado atual. 

 

A capacidade de liderança dos pedagogos também pode ser levada para 

dentro da empresa e para seus processos de capacitação. Os líderes são 

responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso de uma organização.  

 

Há ainda outros aspectos da liderança que podem ser desenvolvidos 

pelos pedagogos dentro das empresas.  Liderança passa a ser vista como uma 

forma de ensinar,  em uma organização em que as pessoas exercem o papel de 

donos do seu próprio processo, todos assumirão o papel de líderes. Desta 

forma, a empresa que tiver um pedagogo realizando este trabalho com todos os 

seus funcionários terá maior eficácia e aumento da produtividade. 

 

O relacionamento interpessoal, a transmissão da cultura da empresa, de 

suas crenças e valores, entre outros são outros exemplos de papéis 

facilmente desempenhados pelo pedagogo e de fundamental importância 

para as empresas atuais. 

 

Referências Bibliográficas 
 

 
ALMEIDA, M. E. B. de; ALONSO, M.; VIEIRA, A. T. (Org.). Gestão 
Educacional e Tecnológica. São Paulo: Avercamp, 2003. 

 
BOMFIN, D. Pedagogia no treinamento – Correntes Pedagógicas no 

Treinamento 
Empresarial. Rio de janeiro: Qualitrymark, 1994. 

 
BORDENAVE, J.D. e Pereira, A M. Estratégia de Ensino-Aprendizagem. 5. ed. 

Rio de Janeiro: Vozes, 1991. 
 



 

  15 

 

CARVALHO, A V. e NASCIMENTO, L.P. Administração de Recursos Humanos. 

São Paulo: Pioneira, 1998 (3ª tiragem). 
 

DELORS, J. et alii. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez; 
Brasília, DF: MEC: UNESCO, 1999. 

 
IT CAREERS - CONVERGÊNCIA DIGITAL. Treinamento: pesquisa aponta 

tendências e desafios para 2012 – Disponível em 
<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=
28866&sid=57>. Acesso em: 27mai. 2012. 
 

LIBÂNEO, J. C. Pedagogia e Pedagogos para quê? 2. ed. São Paulo: Ed. 
Cortez, 2001. 

 
MACIAN, L. M. Treinamento e desenvolvimento de Recursos Humanos. São 

Paulo: EPU, 1987. 
 

RAMAL, A. C. Pedagogo: a profissão do momento. Gazeta Mercantil, Rio de 
Janeiro, 6 mar. 2002.  

 
RIBEIRO, A. E. do A. Pedagogia empresarial: atuação do pedagogo na 
empresa. Rio de Janeiro: Wak, 2003. 

 
 


