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RESUMO 

Introdução Este trabalho apresenta análises e reflexões sobre o papel que pode ser 

desempenhado pelo pedagogo nas empresas e de sua atuação enquanto mediador de 

aprendizagem em contextos que vão além do ambiente escolar. A Pedagogia Empresarial pode 

ser vista como mais uma possibilidade para o graduando em Pedagogia, afinal a empresa e a 

ciência pedagógica agem em direção a realização de ideais e objetivos definidos no trabalho de 

provocar mudanças no comportamento das pessoas. 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 abordou-se inicialmente referenciais bibliográficos que corroboram 

com a temática e propusemos dois projetos de cunho pedagógico que logram provocar 

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

Resultados e discussão: O projeto 1 foi sugerido como um workshop (“Desenvolvendo 

pessoas e alcançando resultados na empresa”), com o objetivo de conhecer os membros da 

equipe, possibilitando aos empregados, o convívio fora do ambiente de trabalho. O projeto 2 

(Formação continuada inspirada no “Day 1”), teve como objetivo Dar acesso aos trabalhadores 

da empresa a conteúdos educativos sobre dinâmicas de venda, serviços, atendimento 

qualitativo, produtos vendidos, etc., como item de crescimento profissional e pessoal. 

Conclusão: A interação e a troca de experiências e de conhecimentos entre as pessoas favorece 
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o aprendizado e logo contribui para a mudança de comportamento, e quando se há essa mudança 

ocorre um ganho de resultados na empresa.  Preparar este trabalho proporcionou uma visão da 

Pedagogia como ciência da educação que busca dentro das suas metodologias, estratégias que 

provocam essas mudanças, como uma alternativa de busca para atuação fora dos ambientes 

escolares. Valendo-se de forma didática e sequenciada, o conhecimento aprendido voltar-se-á 

ao sucesso empresarial, tendo como foco o aprimoramento, a qualificação profissional e pessoal 

dos funcionários. 
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