
A empresa como ambiente pedagógico: Fatores relevantes para aprender a trabalhar 
sob o olhar crítico do líder educador 

O meio empresarial está cercado de tecnologia e qualidade em seus processos de trabalho e o 
resultado alcançado se dá através das relações humanas existentes nesse meio. A união da 
pedagogia à empresa resulta em um elo perfeito, tendo em vista que ambas possuem 
objetivos semelhantes em relação às pessoas: o estímulo ao desenvolvimento pessoal e 
profissional, agindo em direção a objetivos pré-definidos. 

No âmbito organizacional a flexibilidade está cada vez mais presente, as empresas estão 
verificando oportunidades de melhoria e para isso é preciso sair da zona de conforto e adaptar-
se a novas necessidades. Nessas adaptações os recursos organizacionais, principalmente os 
humanos, precisam submeter-se a processos de mudança e esse processo chamamos de 
aprendizagem, que é a especialidade da área da pedagogia. Esse pode ser um diferencial 
competitivo no mundo dos negócios. Chiavenato (1997, p. 04) já citava uma previsão baseada 
no princípio da evolução que referia-se ao crescimento das organizações e sua complexidade, 
às rápidas e inesperadas mudanças, e às pessoas qualificadas e flexíveis. 

Desse modo nos cabe perceber a importância da união empresa-pedagogia na tentativa de ver 
nossas empresas como organizações que aprendem que é “um lugar onde as pessoas 
descobrem continuamente como criam sua realidade e como podem muda-la” (Senge, 1998, 
p. 46).  

Não esqueçamos que a pedagogia “é a parte normativa do conjunto de saberes que 
precisamos adquirir e manter se quisermos desenvolver uma boa educação” (Ghiraldelli Júnior, 
2006) e que este conjunto de saberes precisam de treino contínuo, regularidade e freqüência 
para alcançar os resultados esperados. Cabe ao líder educacional conduzir processos como o 
ato de promover condições necessárias para o desenvolvimento pessoal e profissional dos 
integrantes de uma equipe, bem como conduzir o relacionamento interpessoal nas 
dependências da empresa estimulando a produtividade no trabalho, além de criar um 
ambiente propício para a motivação. 

O líder educador, para poder conduzir uma equipe de profissionais, precisa conhecer e 
trabalhar na direção dos objetivos particulares da empresa, conhecendo as reais condições que 
envolvem a produtividade das pessoas em seus ambientes de trabalho focando seus processos 
de aprendizagem em algo mais aplicável como a qualidade de gestos e ações no decorrer de 
atividades profissionais.  

Isso enfoca que a aprendizagem mencionada não se refere apenas aquela ligada diretamente 
ao desenvolvimento técnico dos profissionais, mas também e com tanta importância a questão 
comportamental. Embora o lado comportamental das pessoas seja mais difícil de ser moldado 
a empresa também precisa fornecer subsídios para o desenvolvimento de uma postura 
profissional, apresentação e domínio pessoal. 

Nesse ponto as atitudes da empresa precisam ser cautelosas, pois “crescimento pessoal é 
questão de escolha”. Senge (1998, p, 199). O líder educacional serve de facilitador, pois cabe 
à empresa permitir que os profissionais se aprofundem em sua cultura e conheçam onde estão 
inseridos e onde podem chegar. 

É através do conhecimento desse espaço que os profissionais se adaptam com maior facilidade 
e interessam-se pela visão holística dos processos de trabalho que estão envolvidos. Senge 
(1998, p. 95) já dizia que “o pensamento sistêmico também mostra que pequenas atitudes 
bem focalizadas podem produzir melhorias significativas e duradouras, desde que atuem no 
lugar certo”. 



As empresas tornaram-se um importante ambiente pedagógico no meio profissional, local onde 
pessoas com profissões diferenciadas recebem treinamentos, informações, exemplos, entre 
outros, para aplicar, com disciplina, em seus postos de trabalho, através de reflexões e 
ordenações da sistematização de suas atividades. 

Observar cenários, internos e externos, controlar concorrência e até mesmo o comportamento 
do consumidor são tarefas já realizadas pelos gestores das empresas. A velocidade do 
mercado está exigindo um diferencial competitivo que pode ser conquistado através do apoio 
pedagógico fornecido aos Recursos Humanos que estruturam as organizações. Esse apoio 
auxiliará no desenvolvimento da relação empresa-profissional, acompanhando o cumprimento 
de metas estabelecidas, que beneficiam ambas as partes, para que tanto empresas quanto 
profissionais tenham suas expectativas atendidas e preferencialmente, superadas 
positivamente. 

O crescimento empresarial depende dos profissionais que nela atuam e do desempenho desses 
Recursos Humanos dentro da organização. Interessante salientar que se trata de uma troca, 
onde empresas e profissionais esperam resultados positivos um do outro. Uma parte precisa 
da outra. E esse meio campo, para conquistar o esperado pelas partes, se for amparado por 
uma estrutura pedagógica, que direcionará a aprendizagem de forma que esta seja eficaz nos 
processos de trabalho, alcançará resultados com maior facilidade. 
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