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RESUMO 

Introdução: O tema foi escolhido para mostrar a atuação do pedagogo dentro da empresa pois 

o pedagogo é uma ferramenta dentro da organização com capacidade e amplo conhecimento 

que o ajuda a identificar e realizar seleções para o desenvolvimento de funcionários no espaço 

de trabalho. O pedagogo empresarial tem muitas funções dentro da empresa: intervir nos 

processos de recrutamento, seleção e treinamento; utilizar técnicas de ensino para trabalhar 

realizando testes vocacionais; intervir em conflitos, gestão de pessoas, ajudando a melhorar e 

aperfeiçoar tanto na vida pessoal quanto na vida do profissional; contribuir na organização do 

ambiente de trabalho, ajudando assim pessoas e empresa na organização e conflitos que possam 

surgir; promover o crescimento profissional dos colaboradores dentro e fora da empresa. 

Objetivo: Perceber e analisar as funções, atuação e ações do pedagogo empresarial dentro das 

organizações. Metodologias: As metodologias utilizadas nesse artigo foram a pesquisa 

bibliográfica e pedagogia de projetos, utilizada na montagem de dois projetos de treinamento 

dentro de uma empresa. Resultados e discussão: O projeto de treinamento 1 (conviver em 

harmonia), objetivou melhorar a convivência entre os colaboradores, eliminando conflitos 

desnecessários e criando um ambiente saudável e colaborativo. O projeto de treinamento 2 

(Economia e sustentabilidade), objetivou diminuir a emissão de lixo da empresa, o uso de água 

e de energia, colaborando com o meio ambiente dentro e fora da empresa.  Conclusão: Ao 

desenvolver esse artigo percebemos a complexidade das funções do pedagogo empresarial e a 
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necessidade de ter um profissional com essa habilitação nas organizações, auxiliando e criando 

soluções dentro e fora da empresa. O que nos leva a conclusão que a pedagogia possui um 

grande leque de oportunidades e espaços de trabalho e que basta que o pedagogo se qualifique 

de forma permanente para ocupar e contribuir com ambientes dentro e fora da escola.  
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