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1. RESUMO 

Mediante a legislação o pedagogo deve atuar em espaços não escolares, um dos 

espaços pode ser o setor de Recursos Humanos (RH) da empresa. Apoiados em 

Libâneo sobre a concepção de prática educativa temos como indagação: Qual a 

visão dos profissionais do RH de uma instituição sobre a atuação do pedagogo junto 

ao setor? Os objetivos que norteiam a pesquisa são: apresentar os espaços de 

atuação do pedagogo pela nova legislação; fazer o levantamento das possibilidades 

da mediação do pedagogo em espaço não formal; verificar qual o olhar de 

profissionais que atuam no setor de RH sobre a atuação do Pedagogo neste setor. 

Os dados foram coletados por meio de um questionário, a análise foi realizada de 

forma qualitativa. Para os sujeitos que participaram desta pesquisa o pedagogo 

precisa ser um agente de motivação e de aprimoramento dos processos 

comunicacionais da empresa. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, aprovadas em 2005 

destaca que o pedagogo deverá desenvolver pratica educativas e de gestão em 

espaço não escolar. A Pedagogia é o campo do conhecimento que tem como 

ocupação estudar de forma sistemática a educação, ou, ato educativo, a prática 

educativa. Ocupa-se da educação intencional, ou seja, investiga os fatores que 

contribuem para a construção do ser humano como membro de uma determinada 

sociedade, bem como, os processos e meios dessa formação, buscando unir teoria 

e prática.  

 Entendemos que a ação pedagógica não se resume a ações docentes, desta 

forma se todo trabalho docente é trabalho pedagógico, mas nem todo trabalho 

pedagógico é trabalho docente. Nesta perspectiva, Libâneo (2005, p.27) nos aponta 

que existe intervenção pedagógica nos meios de comunicação de massa e também 

nas empresas com investimentos em processos de formação profissional em 

serviço.  

 Temos como objetivo verificar o olhar de profissionais do RH de uma 

instituição sobre a atuação do Pedagogo. RH é o conjunto de práticas de recursos 

humanos, constituído por todas as decisões tomadas pela empresa para realizar as 

atividades inerentes ao setor de RH. O órgão denominado RH deve ser um órgão de 

enriquecimento de talento e não de controle e fiscalização, as empresas que focam 



nisso certamente são empresas menos automatizadas, preocupadas com resultados 

qualitativos, pois elas nutrem antes seu publico consumidor, o seu contribuinte, ela 

cresce de dentro para fora.  

 
3. OBJETIVOS 

Apresentar os espaços de atuação do pedagogo pela nova legislação;  

Fazer o levantamento das possibilidades da mediação do pedagogo em espaço não 

formal;  

 Verificar qual o olhar de profissionais que atuam no setor de RH sobre a atuação do 

Pedagogo neste setor. 

 

4. METODOLOGIA 

 A pesquisa bibliográfica sobre o tema foi realizada por meio de artigos, livros, 

periódicos. Mediante o estudo a metodologia adotada foi o estudo de caso, que de 

acordo com Gil (p.54, 2002) deve-se fazer um estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento; 

podendo ser utilizado com diferentes propósitos. 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FATEA, 

via Plataforma Brasil conforme Parecer Consubstanciado de nº 715218. 

 Os sujeitos que participaram desta pesquisa são profissionais do setor de RH 

de uma empresa situada no Município do Vale do Paraíba do Sul, Estado de São 

Paulo. 

 Os sujeitos foram convidados a participarem da pesquisa. No primeiro 

momento explicamos o problema e os objetivos dessa pesquisa, os sujeitos 

concordaram em participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, após a assinatura do termo, responderam um questionário com 

questões abertas e fechadas, organizado pelos pesquisadores em questão.A análise 

dos dados foi realizada de forma  qualitativa.  

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 A Pedagogia na empresa caracteriza-se como uma das possibilidades de 

atuação e ou formação do Pedagogo bastante recente, o mercado de trabalho vem 

cobrando e exigindo das empresas mais sobre responsabilidade social, fazendo com 

que a demanda de profissionais capacitados para executar tais tarefas como: 



planejar,coordenar,executar funções pedagógicas tais como: recrutamento e seleção 

de indivíduos,estratégias de trabalhos coletivos dentre outros, cresça especialmente 

no contexto brasileiro. Tem seu surgimento vinculado à ideia da necessidade de 

formação e ou preparação dos recursos humanos nas empresas como evidencia 

Ribeiro (2008, p.87): 

    
Cabe ao Pedagogo Empresarial desenvolver uma sensibilidade e 

capacidade perceptiva para apreender e aprender em que medidas 

esses traços culturais subjazem as atividades de treinamento e ainda 

como minimizar o impacto desses nos comportamentos dos 

treinadores e instrutores buscando alternativas de controle mais 

preciosas sobre expectativas e demandas nos diferentes setores 

organizacionais. 

 

 Segundo Libâneo (2007) “A pedagogia, serve para investigar a natureza, as 

finalidades e os processos necessários às práticas educativas com o objetivo de 

propor a realização desses processos nos vários contextos em que essas práticas 

ocorrem”. A Pedagogia é o campo do conhecimento que tem como ocupação 

estudar de forma sistemática a educação, ou, ato educativo, a prática educativa. 

Ocupa-se da educação intencional, ou seja, investiga os fatores que contribuem 

para a construção do ser humano como membro de uma determinada sociedade, 

bem como, os processos e meios dessa formação, buscando unir teoria e prática. 

Entendemos que a ação pedagógica não se resume a ações docentes, desta forma 

se todo trabalho docente é trabalho pedagógico, mas nem todo trabalho pedagógico 

é trabalho docente.  

 Nesta perspectiva, ainda em Libâneo (2005, p.27) aponta que existe 

intervenção pedagógica nos meios de comunicação de massa e também nas 

empresas com investimentos em processos de formação profissional em serviço. A 

atuação do Pedagogo junto ao setor de RH não deixa de ser uma prática educativa, 

porém é diferente do contexto escolar, pois esta atuação visa não necessariamente 

a alfabetização e os demais elementos encontrados em uma escola, mas sim 

estabelecer praticas que colaborem com a formação profissional com o objetivo de 

sanar tais necessidades dentro de uma empresa.  

 

O Pedagogo que atua na empresa precisa ter sensibilidade            
suficiente para perceber quais estratégias podem ser usadas em 
que circunstancias para que não se desperdice tempo demais 



aplicando numerosos métodos e com isso perca de vista os 
propósitos tanto da formação quanto da empresa. Ao planejar um 
programa de formação/treinamento a seleção de métodos 
obedecem ao principio do desenvolvimento concomitante de 
competências técnicas e de relacionamento social. 
( RIBEIRO,2003,p.20). 
 

 Müller (2012, s/p) afirma que o RH (Recursos Humanos) deve fazer com que 

os acionistas e a sociedade tenham suas necessidades atendidas, através do 

conhecimento e das atitudes das pessoas de uma empresa. A função do Pedagogo 

é intermediar esses meios, através de práticas educativas de apoio e construção do 

conhecimento profissional e pessoal dos envolvidos dentro do setor de Recursos 

Humanos.  

 Esta pesquisa visa estabelecer o entendimento acerca da função do 

Pedagogo junto ao setor de RH,visa também defender com base em pesquisas 

bibliográficas e resultados obtidos através da coleta de dados de um questionário 

direcionado ao setor de RH de uma empresa, a principal missão de formar o 

indivíduo desenvolvendo suas potencialidades e criticidade em relação à sua 

atuação no mercado de trabalho como afirma Ribeiro (2010, p.130): 

 

“Vale lembrar que todos os instrumentos são úteis na medida em que 

obedeçam aos critérios de objetividade, validade e fidedignidade 

inerentes a um instrumento cientificamente elaborado. Assim torna-se 

possível garantir a articulação entre objetivos, meios e resultados”. 

 

 “A atuação do pedagogo em espaço não escolar pode se dar 

para além da empresa como afirma Libâneo (2005):  

 

Nessa concepção, pedagogo é o profissional que atua em várias 

instâncias da prática 

educativa, indireta ou diretamente vinculadas à 

organização e aos processos de aquisição de saberes e modos de 

ação, com base em objetivos de formação humana definidos em uma 

determinada perspectiva. Dentre essas instâncias, 

o pedagogo pode atuar nos sistemas macro, intermediário ou micro 

de ensino (gestores, supervisores, administradores, planejadores de 

políticas educacionais, pesquisadores ou outros); nas escolas 

(professores, gestores, coordenadores pedagógicos, pesquisadores, 

formadores etc.); nas instâncias educativas não escolares 



(formadores, consultores, técnicos, orientadores que ocupam de 

atividades pedagógicas 

em empresas, órgãos públicos, movimentos 

sociais, meios de comunicação; na produção de 

vídeos, filmes, brinquedos, nas editoras, na formação profissional 

etc.)”. 

 

6. RESULTADOS 

 

 Os sujeitos que participaram desta pesquisa são graduados em 

Administração. Ambos conhecem a possibilidade do Pedagogo atuar no setor de RH 

da empresa, entretanto, não conhecem nenhum profissional formado em Pedagogia 

que atue na área de RH. 

 Foi perguntado aos sujeitos qual deve ser o perfil do profissional deste setor, 

as respostas foram: ético, comunicativo, simpático, atencioso, responsável e 

compreensivo. 

 Os participantes da pesquisa entendem que a atuação do Pedagogo no setor 

de RH é importante, podendo auxiliar por meio de dinâmicas a melhoria do processo 

de comunicação; e por meio de palestras e ou dinâmicas auxiliar a motivação da 

equipe da empresa para atingir metas. 

 

7. CONCLUSÃO 

 A atuação do Pedagogo é vista por profissionais do setor de Recursos 

Humanos como importante no aprimoramento dos processos de comunicação da 

empresa, bem como auxiliar na motivação dos  funcionários para compreender os 

caminhos e importância em atingir metas. 

 Entre os espaço a serem ocupados pelo pedagogo além da escola são 

aqueles os quais pode-se desenvolver práticas educativas, ou seja, práticas que 

auxiliam na continuidade da dignidade da vida humana. 
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