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RESUMO  

Introdução: Este artigo propõe o entrelaçamento entre a Pedagogia e a Empresa, dando ênfase 

na importância dos recursos humanos, entendidos como fator principal no âmbito empresarial. 

Sendo esse o primordial fator de sucesso de qualquer empreendimento, é necessário que o 

pedagogo - especialista da pedagogia/educação - aprimore seu conhecimento prático e teórico 

para que possa aplicar e observar modificações no comportamento de seus colaboradores. Esse 

processo de modificação paradigmática é denominado aprendizagem. Objetivo: Sugerir 

projetos para que pedagogos se utilizando de técnicas e metodologias aprendidas durante a 

formação possam melhorar o desempenho dos colaboradores/funcionários junto às 

empresas/organizações. Metodologia: Neste artigo foram abordados referenciais bibliográficos 

que corroboram com a temática e proposto dois projetos de cunho pedagógico que logram 

provocar mudanças no comportamento das pessoas em direção ao objetivo que é a 

aprendizagem e o desenvolvimento empresarial para o alcance dos resultados almejados, tendo 

como foco o aprimoramento, a qualificação profissional e pessoal dos funcionários. Resultados 

e discussão: No projeto 1 “Desenvolvendo potências no ambiente corporativo através do 

conhecimento pessoal”, objetivamos tornar o ambiente empresarial um espaço de estudo e 

formação pessoal, de maneira que os funcionários possam conhecer e trabalhar na direção dos 

objetivos particulares e sociais da empresa onde se trabalha. No projeto 2 “Mapa da Empatia – 

pessoas felizes x resultados melhores”, objetivamos Detalhar a personalidade do cliente para 
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compreendê-la e investir adequadamente em pessoas e produtos. Conclusão: a Pedagogia e a 

Empresa fazem um casamento perfeito. Ambas têm o mesmo objetivo em relação às pessoas, 

principalmente nos tempos atuais. 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.  
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