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Após concluir a leitura do curso, solicite seu certificado de conclusão em nosso site.

Não é necessário se cadastrar ou fazer provas. Você estuda e se certifica por isso. É simples, prático e de qualidade.

Bem-vindo ao curso de Pedagogia Empresarial
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Capítulo 1
Pedagogia:

Formação e Mercado



“Você nunca sabe que 
resultados virão de sua ação. 

Mas se você não fizer nada, 
não existirão resultados.”

Mahatma Gandhi
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Ciência que estuda e 
aplica Doutrinas e Princípios

A Pedagogia é a ciência que estuda e aplica as 

doutrinas e princípios visando um programa de 

ação em relação à formação, aperfeiçoamento e 

estímulo de todas as faculdades da personalidade 

das pessoas; formando sujeitos inquiridores, 

capazes de propor questões e não só de dar 

respostas às tarefas solicitadas; capazes de 

levantar hipóteses explicativas a situações 

educativas e de propor alternativas de ação 

pedagógica com vista à inclusão pedagógica e 

social, favorecendo a aprendizagem de todos.



Formação do Pedagogo

O curso de graduação em Pedagogia está comprometido 

a oferecer ao pedagogo uma formação com a qualidade 

social da educação, e ter como objetivo integrar e 

desempenhar a docência nas Séries Iniciais no Ensino 

Fundamental, na Educação Infantil e nas disciplinas 

pedagógicas dos cursos de formação de professores na 

orientação, supervisão e para atuar na gestão dos 

processos educativos escolares e não-escolares bem 

como na produção e difusão do conhecimento do campo 

educacional, rompendo com a dualidade bacharelado-

licenciatura que reflete a antiga dicotomia entre teoria e 

prática. A duração média do curso é de 4 anos.

A maior parte dos cursos de Pedagogia do Brasil 

oferece formação generalista. Apenas uma 

pequena parte deles tem algum foco específico, 

como Pedagogia voltada à Educação infantil; 

Pedagogia voltada à Educação do Campo; 

Pedagogia voltada à Educação Especial, para dar 

aulas a alunos com necessidades especiais; 

Pedagogia Bilíngue, para ensinar também alunos 

surdos em Libras, a Língua Brasileira de Sinais; etc.

Formação Generalista



O que você pode fazer:

1. Administração escolar: Gerenciar os recursos humanos, materiais e financeiros dos estabelecimentos de ensino.

2. Ensino: Lecionar na Educação Infantil e nas cinco primeiras séries do Ensino Fundamental.

3. Coordenação pedagógica: Acompanhar, orientar e avaliar os professores, a rotina da escola e o processo de aprendizagem dos alunos.

4. Educação especial: Desenvolver material didático e ministrar aulas para crianças e adultos portadores de necessidades especiais.

5. Orientação educacional: Dar assistência aos estudantes com o uso de métodos pedagógicos e psicológicos.

6. Pedagogia hospitalar: Atuar com processos educativos de crianças e jovens internados.

7. Supervisão educacional: Orientar professores e educadores e avaliar seu trabalho, com o intuito de melhorar a qualidade do ensino e, claro;

8. Pedagogia empresarial: Desenvolver e implantar projetos educacionais culturais para empresas, ONGs e outras instituições (foco deste curso).



Mercado de Trabalho

As capitais do Sul e Sudeste concentram as melhores 

oportunidades. Mas nas demais regiões a demanda também é 

boa. O mercado que mais absorve o profissional ainda é o do 

ensino formal, dentro ou fora da sala de aula. Nos últimos anos, 

também podemos perceber que, no mercado empresarial, este 

profissional também está sendo bem cotado, bem procurado e, 

em muitos casos, é considerado a profissão do futuro, uma vez 

que o maior patrimônio da empresa é o ser humano e, por este 

motivo, o foco maior é a gestão de pessoas, área em que este 

profissional atua. O profissional do futuro visa também o 

resultado, mas com um diferencial: qualidade da produção. Vive-

se num mundo globalizado e o profissional deve ser polivalente, 

capaz de atuar e intervir de forma holística, ter uma visão crítica, 

ser ousado e inovador. Neste contexto, valoriza-se também a 

aprendizagem comportamental: postura ética. 

É aí que está o papel do Pedagogo Empresarial: o 

desenvolvimento da empresa e sua capacidade de produzir o 

mais e melhor que pode; e o desenvolvimento do funcionário que 

é coparticipante do processo como aquele que se envolve na 

empresa e que está em formação permanente para que seu 

trabalho seja cada vez mais qualificado. A participação e a 

movimentação do Pedagogo nas empresas englobam o 

desenvolvimento tecnológico, a competitividade e as exigências do 

mercado, visto que a necessidade de inovação e investimento na 

área foi necessária e tornou-se prioridade no desenvolvimento 

para um melhor desempenho deste profissional.

Participação e Desenvolvimento do
Funcionário no Processo



Pedagogia Empresarial 10

Em relação às demais áreas, a obrigatoriedade da contratação de um pedagogo pelas creches também 

ampliou o mercado para o licenciado. Vem crescendo a procura pelo licenciado em espaços não escolares, como 

museus, bibliotecas e brinquedotecas, onde elabora materiais pedagógicos, desenvolve cursos e atividades 

educacionais e trabalha com treinamento de funcionários. Nas ONGs, que também estão em alta, esse 

profissional elabora projetos educacionais, sociais e culturais. Outra área com boas perspectivas é a pedagogia 

hospitalar, na elaboração de projetos didáticos e atividades para crianças e jovens internados. 



Capítulo 2
Legislação sobre a 

Formação do Pedagogo



De acordo com o Conselho Nacional De Educação, inscrito no Despacho 

do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 11/04/2006:

Art. 14. A Licenciatura em Pedagogia nos termos do Parecer

CNE/CP nº 5/2005 e desta Resolução assegura a formação de

profissionais da educação prevista no art. 64, em

conformidade com o inciso VIII do art. 3º da Lei nº 9.394/96.

§ 1º. Esta formação profissional também poderá ser realizada

em cursos de pós-graduação, especialmente estruturados

para este fim e abertos a todos os licenciados.

§ 2º. Os cursos de pós-graduação indicados no § 1º deste

artigo poderão ser complementarmente disciplinados pelos

respectivos sistemas de ensino, nos termos do Parágrafo único

do art. 67 da Lei nº 9. 394/96.

O curso de Pedagogia é o que forma o pedagogo stricto 

sensu, isto é, um profissional não diretamente docente que 

lida com fatos, estruturas, processos, contextos, situações, 

referentes à prática educativa em suas várias modalidades 

e manifestações. 

A caracterização do pedagogo stricto sensu torna-se 

necessária, uma vez que lato sensu, todos os professores 

são pedagogos. Por isso, mesmo importa formalizar uma 

distinção entre trabalho pedagógico, implicando atuação em 

um amplo leque de práticas educativas, e trabalho docente, 

forma peculiar que o trabalho pedagógico assume na escola. 



Capítulo 3
Pedagogia Empresarial



“Empresas excelentes não 
acreditam em excelência –

somente em aperfeiçoamentos 
e mudanças constantes.

Tom Peters
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Instrumento de Educação, 
a fim de Reconstruir 
Conceitos Básicos

A pedagogia empresarial foi criada para dar suporte à 

estruturação das mudanças, ampliação e aquisição de 

conhecimento no espaço organizacional. O profissional 

de pedagogia empresarial como instrumento de 

educação empresarial surge para promover a 

reconstrução de conceitos básicos, como criatividade, 

espírito de equipe, etc. Este tipo de pedagogia busca 

estratégias e metodologias que garantam uma melhor 

aprendizagem e apropriação de conhecimentos. 

Seu alvo principal são as mudanças no comportamento 

provocadas nas pessoas, de modo que estas melhorem a 

qualidade da sua atuação profissional e pessoal. Portanto, 

ocorre à necessidade deste profissional de pedagogia 

empresarial ser uma pessoa crítica, capaz de adaptar-se às 

mudanças que contribuam efetivamente o processo 

empresarial. 

O objetivo primordial deste deve ser uma apresentação 

prática e teórica da função da área de treinamento e 

desenvolvimento pessoal, assim como a sua utilização para 

alcançar metas da organização.



Cada vez mais as empresas descobrem a importância da 

educação no trabalho e começam a desvendar a influência da 

ação educativa do profissional de pedagogia empresarial na 

empresa. A pedagogia empresarial está sempre visando 

melhorar a qualidade de prestação de serviços. De que 

maneira?  Através de:

1. Transmissão de técnicas de levantamento de necessidades;

2. Elaboração e programas de treinamento e;

3. Elaboração de formas de mensurar resultados em 

treinamento e desenvolvimento, etc.

Vivemos numa sociedade em constante transformação e o 

conhecimento se mostra cada vez mais valorizado, fazendo 

do aprendizado contínuo a garantia de sobrevivência. 

Diante isso, as empresas se comprometem cada vez mais 

com o desenvolvimento de seus colaboradores. 

A pedagogia empresarial ainda é algo recente, visto que 

historicamente o pedagogo sempre atuou na área da 

educação escolar. Assim, a pedagogia empresarial surge 

para dar suporte à ampliação e a aquisição de 

conhecimento no espaço organizacional, ocupando-se com 

os conhecimentos e habilidades necessários para a 

melhoria do desempenho profissional. Este tema merece 

um maior entendimento por sabermos que o avanço 

tecnológico propiciou mudanças na relação ensino-

aprendizagem e hoje ultrapassa os espaços escolares e se 

faz presente onde quer que exista socialização.

Uma Sociedade em Constante 
Transformação e Conhecimento



A educação acompanha as mudanças da sociedade adequando aos 

indivíduos, formando e desenvolvendo o ser humano para que este se 

posicione de forma positiva perante a realidade. 

Antigamente, no mercado de trabalho, o desenvolvimento profissional 

não costumava ser muito valorizado, pois as empresas contentavam-

se em suprir suas necessidades mais específicas, e a valorização da 

mão de obra girava em torno da capacidade da realização de tarefas 

instituídas e da repetição das mesmas. 

A repetição e a mecanização das tarefas distinguiam o mercado de 

trabalho manual do intelectual que, por sua vez, não requisitava 

profissionais com um índice tão alto de capacitação como hoje em dia.

A ampla capacitação era voltada para os níveis mais restritos da 

empresa, na tentativa de preparar o superior para ser chefe 

numa constante que permitisse garantir os processos gerenciais 

da alta administração da empresa.

A educação dentro da empresa, agora, torna-se condição 

estratégica na luta pela sobrevivência das empresas diante de 

um cenário em constantes transformações. O elemento 

representativo da educação dentro da empresa é a 

universidade corporativa objetivando a evolução de 

conhecimento, habilidades, atitudes e competências junto com a 

atuação do profissional de pedagogia empresarial que trabalha 

em sintonia com as estratégias da empresa.

Sendo assim, qual o papel definitivo que a Pedagogia 

empresarial possui para a organização?

O Indivíduo e a Organização



O cenário do mercado atual é marcado pela 

exigência de diferenciação dos produtos e 

serviços oferecidos pelas empresas.

Hoje, a necessidade de inovação e agilidade 

operacional é constante e para a prática de uma 

gestão competitiva, de caráter estratégico é 

fundamental. O conhecimento necessário esta 

em constante e acelerada evolução, o que 

implica na disseminação, aplicação e 

comprovação de conhecimentos focados na 

estratégia do negócio.

O Papel da Pedagogia 
Empresarial nas Organizações



As organizações são a capacidade de cada um dos seus 

profissionais, assim sendo, quanto mais se conhece os 

profissionais que trabalham nas empresas, melhor se 

podem aperfeiçoar suas competências levando à máxima 

de que uma pessoa certa no lugar certo é um grande 

diferencial competitivo. Outro ponto a se destacar, está 

relacionado ao desenvolvimento de uma percepção 

objetiva a respeito de si e da organização com vistas à 

implementação de estratégia de desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidade e atitudes que promovam o 

domínio profissional.

Sabendo que as competências individuais formam a base para as 

competências organizacionais, podemos considerar que elas influenciam 

mutuamente, de modo que a organização prepara o indivíduo para 

enfrentar novas situações dentro da organização ou mesmo na vida 

pessoal, enquanto o indivíduo oferece a organização o seu aprendizado, 

de modo que tenha condições de enfrentar os novos desafios. A 

competência do indivíduo não é um estado e a competência como 

resultado do cruzamento de três eixos: a formação da pessoa, sua 

biografia e socialização, sua formação educacional e sua experiência 

profissional. A competência é um saber agir responsável.

Não é tarefa fácil lidar com o outro, porém, se cada um, entender sua 

parte na construção de um bem comum, de um bem maior dentro da 

empresa, não apenas em sentido de construção de relacionamentos, 

mas como também leva a empresa a produzir mais e melhor.

As Organizações são a 
Capacidade de um dos 
seus Profissionais



Capítulo 4
Atuação do Pedagogo

Na Empresa



A atuação do pedagogo na empresa vai além de técnicas escolares, 

que são aprendidas na graduação. Muitas vezes ao terminar o curso 

de pedagogia, o pedagogo se pergunta: O que vou fazer em uma 

empresa? O pedagogo empresarial atua em empresa de todos os 

tipos tais como: construção civil, órgãos municipais, estaduais e 

federais, escolas, ONGs, capacitação profissional e assessoria de 

empresas. 

O mesmo, a partir de seus conhecimentos, técnicas e práticas, deve 

ser somado à experiência de outros profissionais na constituição de 

instrumentos importantes à gestão de pessoas, à coordenação de 

equipe e no desenvolvimento de projetos, visando formas de 

aprendizagem organizacional significativa, gerando mudanças no 

ambiente e na definição de políticas voltadas ao desenvolvimento 

humano permanente. O campo de atuação do pedagogo é tão vasto 

quanto as práticas educativas na sociedade: onde houver prática 

educativa intencional haverá pedagogia. 

Atuação



O desafio desse novo profissional, diferentemente do que podem 

pensar alguns, não se resume a conduzir dinâmicas de grupo e 

preparar material de treinamento para o qual as pessoas não 

estão engajadas ou enxergando uma necessidade imediata. Isso 

requer muito trabalho como de observações cuidadosas 

principalmente ao que se refere ao capital humano para que, com 

elas, seja possível desenvolver estratégias no bom sentido, que 

venha favorecer a humanização dentro da empresa. 

Essas ações exigem do pedagogo empresarial observação, 

envolvimento, desprendimento, ousadia, vontade criatividade e 

desejo efetivo pela descoberta de como será desenvolvido seu 

trabalho na organização. Assim, o pedagogo terá um olhar 

filosófico, pedagógico, psicológico por meio dos colaboradores da 

empresa em promover ações que não faça com que os mesmos 

não sejam objetos que só tenham a necessidade de cumprir os 

objetivos da empresa.

Desafios



Capítulo 5
Benefícios da 

Pedagogia Empresarial



1. Desenvolve novas competências para compreender o negócio e as causas e os efeitos de certas decisões estratégicas.

2. Permite adquirir novos insights sobre como a missão organizacional influencia as decisões cotidianas na organização.

3. Visualiza novos horizontes combinando os novos insights e competências para ajudar aos colaboradores a verem mais 

claramente o que devem alcançar e como fazer isto.

4. O colaborador se sente recompensada em seu trabalho, pois aprendendo e desenvolvendo habilidades e competências, as 

pessoas se sentem mais satisfeitas e realizadas com aquilo que fazem. Quando as pessoas se sentem mais recompensadas 

por seu trabalho, elas tendem a se tornar excelentes e engajadas com os objetivos da organização – um fator que contribui 

para o desenvolvimento e o sucesso no longo prazo das organizações.

Dentre os principais benefícios obtidos, podemos citar:
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O que se pode observar claramente é que o profissional de pedagogia empresarial cumpre um importante papel dentro das empresas 

e organizações articulando as necessidades junto da gestão de conhecimentos. Cabe a este profissional provocar mudanças 

comportamentais nas pessoas envolvidas, favorecendo os dois lados: o funcionário que quando motivado e por dentro dos 

conhecimentos necessários, sente-se melhor e produz mais e a empresa que quando se matem com pessoas qualificadas obtém 

melhores resultados e maiores lucratividades. Contudo, o profissional de pedagogia empresarial e a organização fazem uma ótima 

combinação, pois em tempos modernos ambos têm o mesmo objetivo de formar cidadãos críticos com competências para tal função.



De maneira geral o processo de ensino-aprendizagem 

deve estimular o pensamento, possibilitando ao 

indivíduo interagir consigo mesmo, com seus saberes, 

práticas e referências, em uma espécie de 

autorreflexão, na busca constante de melhores 

resultados como parte da empresa.

A Importância de um
Profissional Capacitado

As mudanças quanto à qualidade do ensino ficam por conta do que se 

pode observar na atmosfera do ambiente, quanto à dedicação e 

assiduidade do funcionário, motivado e envolvido em sua função e com 

os que dela fazem parte. Para isso existem caminhos que devem ser 

percorridos, obstáculos a serem vencidos e respostas a serem buscadas 

em particular e coletivamente, tendo em vista a superação e avanços 

em favor da empresa e da vida dos que a compõem.



Treinar é tornar apto, com saberes e práticas atualizadas, tornando-se referência para os demais. Dessa forma o 

profissional de pedagogia empresarial precisa estar sempre atualizado, criando e elaborando meios para atuar de 

forma eficiente. Para isso deve estar atendo aos aspectos que envolvem as pessoas de todos os setores da 

empresa, tais como amizades, humor, relacionamentos, capacidades apresentadas, dificuldades e outros. Nesse 

sentido, em um processo de constante observação, de conhecimento e saber, o profissional de pedagogia 

empresarial atuará para desenvolver, aprimorar, e mesmo descobrir talentos escondidos. Isso se dará por meio 

de atividades e programas, treinamentos que estimulem uma participação constante dos funcionários. Em sua 

atuação deve destacar as questões éticas, eliminar o estresse, a superação de valores conflitantes e 

desmotivadores, o bom relacionamento entre os funcionários, etc.

Sempre Atualizado, Criando e Elaborando 
Meios para Atuar  Eficientemente



Outro valor que pode ser trabalhados e deve ser respeitado diz respeito à 

espiritualidade, de maneira a ressaltar a importância de se manter e aumentar a fé, a 

perseverança, o perdão nas relações humanas. Esses valores familiares e individuais 

contribuem para a segurança e “autoestima” do indivíduo e do grupo, o que se fará por 

meio da educação na pessoa do profissional de pedagogia empresarial.

Prezar pelos Valores Familiares e Individuais



Capítulo 6
Principais Competências 

Pessoais



Compreender o contexto

Respeitar as diversidades

Criar espaços para o exercício da diversidade

Respeitar a autoria

Respeitar a autonomia

Criar clima favorável de trabalho

Demonstrar capacidade de observação

Trabalhar em equipe
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01

02

05

04

07

06

08
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09

10

13

12

15

14

16

Administrar conflitos

Intermediar conflitos entre a organização e a família

Interagir com os pais (e filhos)

Coordenar reuniões

Dimensionar os problemas

Estimular a solidariedade

Respeitar a alteridade

Estimular a criatividade
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17

18

21

20

23

22

24

Estimular o senso de justiça

Estimular o senso crítico

Estimular o respeito mútuo

Estimular valores estéticos

Desenvolver a autoestima

Estimular a cooperação

Administrar tempo

Auto-avaliar-se

Demonstrar proatividade e flexibilidade24



Capítulo 7
Considerações Finais



O conhecimento como valor estratégico nas empresas 

oferece alternativas eficazes e eficientes contribuindo 

para uma vantagem competitiva sustentável, 

produzindo, difundindo conhecimento e desenvolvendo 

as relações sociais na organização. 

A interação e a troca de conhecimentos entre as 

pessoas tornaram-se fundamental para a inovação. A 

informação não pode ficar restrita aos níveis gerenciais, 

devem ser difundidas para todos na busca de novas 

habilidades, atitudes e conhecimentos que visem uma 

vantagem competitiva perante a concorrência.

Agora é com você!
O desenvolvimento das competências organizacionais e individuais deve ter 

foco nas ações de desenvolvimento e qualificação dos colaboradores, 

fortalecendo a cultura, missão, valores e visão e assim enfrentar novos 

desafios tanto dentro das organizações como na vida pessoal. Ao buscar 

alinhar o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento organizacional 

através da Universidade Corporativa a empresa passa a valorizar a sinergia 

entre ambos permitindo a integração de práticas de gestão com base 

conceitual sólida. Para tanto, é essencial que a aprendizagem contínua 

ocorra de forma alinha: empresa, liderança e colaboradores criando um 

ambiente propício para a aprendizagem ativa e contínua, fortalecendo o 

conhecimento coletivo e estimulando uma postura de autodesenvolvimento.

Desta forma, a empresa poderá orientar suas políticas, planos e ações, 

integrando a todos em torno da aquisição das competências necessárias à 

aquisição dos objetivos organizacionais.



Parabéns! Você finalizou a leitura do curso.
Que tal adquirir o certificado de conclusão em seu nome?



Agora você pode solicitar o seu 
certificado de conclusão em nosso site

Algumas informações importantes:

ü Não é necessário se cadastrar ou fazer provas;

ü Para solicitar o certificado, basta ler o conteúdo do curso;

ü Utilizamos os dados do pedido (nome completo e e-mail) para 

preencher os dados do certificado de conclusão e enviá-lo para 

seu respectivo e-mail;

ü O certificado de conclusão é enviado em arquivo PDF para seu 

e-mail em poucos minutos após aprovação do pedido;

ü Nosso certificado é autenticado e válido em todo o país;

ü Estude e se certifique o quanto quiser! É rápido e de qualidade!

Desejamos a você muito sucesso!


